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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Wist u dat??.... Wittebol Wijn
een nieuwe rosé van het jaar heeft!

Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website
WWW.WITTEBOLWIJN.NL

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

INFORMATIEAVOND OVER DE CONCEPT 
GEBIEDSVISIE AALSMEER 2020 OP 27 MEI

Gemeente Aalsmeer heeft hard gewerkt aan de concept Gebiedsvisie 
Aalsmeer 2020, waarin we aangeven waar we met de gemeente naartoe 
willen. Daarvoor is veel aan participatie gedaan. Daar heeft u mogelijk 
ook aan bijgedragen. De gemeenteraad heeft besloten om de concept 
Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 vrij te geven voor inspraak.

U heeft de mogelijkheid om u nader te laten informeren over de inhoud 
van de visie of daarover vragen te stellen. Hiervoor organiseert de 
Gemeente Aalsmeer een informatieavond op woensdag 27 mei om 
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Burgerzaal van het 
Gemeentehuis in Aalsmeer waarbij iedereen welkom is. 

Gemeente Aalsmeer heeft een Gebiedsvisiekrant gemaakt, waar een kort 
overzicht uit de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 staat. Per thema is er een 
korte analyse, wat de inwoners en organisaties in de participatie naar 
voren brachten en welke keuzes de Gemeente Aalsmeer maakt. 
Deze Gebiedsvisiekrant wordt huis-aan-huis bezorgd binnen de hele 
Gemeente Aalsmeer.

De Gebiedsvisie ligt gedurende de openingstijden vanaf 22 mei tot 3 juli 
ter inzage bij de balie in de hal van het Gemeentehuis in Aalsmeer. 
Gedurende de inzagetermijn kan ieder een schriftelijke reactie 
(zienswijze) indienen bij burgemeester en wethouders van Aalsmeer, 
Drie Kolommenplein 1, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. 

Burgemeester en wethouders zullen vervolgens een voorstel over de 
verwerking van de inspraakreacties en over vaststelling van de 
structuurvisie aan de gemeenteraad voorleggen. 
Dat zal waarschijnlijk in het najaar van 2009 gebeuren. 

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl onder kopje projecten/
Gebiedsvisiekrant. Als u in de week van 18 mei geen krant ontvangen 
heeft kunt u die bij het Gemeentehuis ophalen.

Meer aandacht
voor kwaliteit

KZN Assurantiën B.V.
Zwarteweg 133-d, 1431 VL Aalsmeer   
T 0297-367570 E info@kzn.nl    I www.kzn.nl

Nieuwsgierig? Kijk op www.kzn.nl of bel ons...

Aalsmeer - Vlug en Vaardig
Aanvang 14.30 uur aan de Dreef.

Blijft Aalsmeer in de race voor promotie?
In de nacompetitie naar de 2e klasse?

Voor spanning en sensatie moet men 
deze middag aan de Dreef zijn.

ZATERDAG 23 MEI 
DE RETURNWEDSTRIJD IN AMSTERDAM

Vlug en Vaardig - Aalsmeer

DONDERDAG 21 MEI A.S. 
DE TOPWEDSTRIJD

Foto Don Ran

Supportersbus naar Panningen: 
Steun FIQAS Aalsmeer op 
weg naar de titel!
Aalsmeer - Al acht keer eerder wer-
den de mannen van FIQAS Aalsmeer 
kampioen zaalhandbal van Neder-
land: in 1954 voor het eerst en in 
2004 voor het laatst (en daar tussen 
ook in 1959, 1985, 1995, 2000, 2001 
én 2003). Nu staan ze opnieuw in de 
finale om de landstitel én hebben de 
eerste van de best-of-three serie al 
gewonnen van Eurotech/Bevo. De 
beslissing kán dus aanstaande za-
terdag 23 mei al vallen: als FIQAS 
Aalsmeer wint, is het voor de ne-
gende keer in de geschiedenis van 
de club kampioen van Nederland. 
De ploeg heeft dan ook alle moge-
lijke steun nodig op weg naar die ti-
tel. Dus, ga mee naar de uitwedstrijd 
in Panningen en schrijf je in voor de 
supportersbus, die om 9.45 uur ver-
trekt bij sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg. De wedstrijd begint 
om 14.00 uur. 
Intekenlijsten voor de busreis, die 
wordt georganiseerd door de sup-
portersvereniging, hangen in de hal 
van de Bloemhof. Voor de jeugd van 
FIQAS Aalsmeer is de busreis gra-
tis, volwassenen die lid zijn van de 
supportersvereniging betalen 5 eu-
ro, niet leden 7,50 euro. Wie niet in 

de gelegenheid is om in te tekenen 
in de Bloemhof, kan dit ook doen 
via: sylviavanvuren@reneensylvia.
demon.nl. 

Ook bus naar bekerfinale
De bekerfinale op donderdag 21 mei 
aanstaande (Hemelvaartsdag) in Al-
mere gaat tussen FIQAS Aalsmeer 
en Kras/Volendam en ook dit wordt 
een absolute topper! En omdat het 
belangrijk is om bij deze finale met 
zoveel mogelijk supporters aanwe-
zig te zijn om de Aalsmeerse ploeg, 
die vorig jaar de beker wist te ver-
overen, te steunen, zorgt de suppor-
tersvereniging van FIQAS Aalsmeer 
er deze dag voor dat er op 21 mei 
ook een supportersbus gaat rijden 
naar het Topsportcentrum in Alme-
re. Intekenlijsten daarvoor hangen 
vanaf nu in de hal van de Bloemhof. 
Voor de jeugd van FIQAS Aalsmeer 
is de busreis gratis, volwassenen die 
lid zijn van de supportersvereniging 
betalen 5 euro, niet leden 7,50 euro. 
En wie niet in de gelegenheid is om 
in te tekenen in de Bloemhof, kan 
een mailtje sturen naar bovenge-
noemd adres. De bus vertrekt don-
derdag om 12.30 uur. 

Verkeersplan Brede School officieel ondertekend

Octopusplan Mikado van Start!
Aalsmeer - Al 500 miljoen jaar le-
ven ze op onze aardbol, de octopus-
sen. Ze zijn nog steeds niet uitge-
storven en hebben zich altijd zo aan-
gepast dat ze kunnen overleven. De 
octopus heeft alle tijdperken mee-
gemaakt, van het pleistoceen tot de 
middeleeuwen. Zo sterk als de oc-
topussen zijn en waren, moet het 
Octopusplan van Brede School de 
Mikado ook uitpakken. Er is daar-
bij hulp gevraagd aan adviesbureau 
SOAB en de gemeente Aalsmeer.
Afgelopen maandag 18 mei onder-
tekende de wijkagent, de drie ba-
sisscholen, het kinderdagverblijf, en 
wethouder Jaap Overbeek van on-
derwijs de aftrap van het plan in de 
Mikado. 
De aanleiding voor het opstellen van 
het verkeersplan is de welbekende 
chaos die, dag in, dag uit, heerst 
rondom Lievepop, De Brug, De 
Zuidooster en De Oosteinder. Ou-
ders komen de kinderen brengen en 
halen met de auto, terwijl De Brede 
School in Oosteinde niet berekend 
is op zoveel voertuigen.
Achterbankjeugd, zo noemt de af-
gevaardigde van de gemeente 
Aalsmeer de kinderen die elke dag 

met de auto gebracht en gehaald 
worden. “Het zou goed zijn als de 
kids ook eens met de fiets of lopend 
naar school toe kwamen. Niet alleen 
voor de verkeersveiligheid, maar 
ook voor henzelf. Lopen en fietsen 
zijn gezonde bezigheden.” 
Zoals een octopus acht tentakels 
heeft, heeft het Octopusplan acht 
stappen om de verkeersveiligheid 
op de schoolroutes en in de directe 
schoolomgeving te verbeteren. Het 
plan zit nu in de tweede fase. In de-
ze fase start de communicatie. De 
scholen zullen de ouders, kinderen, 
medewerkers en buurtbewoners in-
formeren dat ze zijn gestart met het 
verkeersplan. Dit zal gedaan wor-
den door middel van het ophangen 
van posters en het verspreiden van 
brieven naar de ouders en buurtbe-
woners. Om de actuele situatie van 
de school in kaart te brengen wor-
den enquêtes en onderzoeken afge-
nomen. De uitkomst hiervan vormt 
de basis voor de besprekingen tus-
sen de gemeente, de scholen en 
politie, wat tevens stap drie zal zijn.  
Hierna vindt een beoordeling van de 
knelpunten plaats. In stap vier wor-
den de ouders door middel van een 

brief gevraagd een kijkje te nemen 
naar de resultaten van deze on-
derzoeken en aan te geven welke 
van de weergegeven knelpunten zij 
het belangrijkst vinden. In stap vijf 
wordt er gezocht naar oplossingen, 
dit gebeurt in werkgroepen. 
Omdat de ouders een belangrijke 
partij vormen binnen het project, is 
stap zes een informatieavond. De 
ouders ervaren de problemen, maar 
veroorzaken zelf ook dikwijls pro-
blemen. Ze kunnen door middel van 
deze avond betrokken worden bij de 
uitvoering van het project.
In stap zeven wordt in de werkgroe-
pen de informatiebijeenkomst be-
sproken. Na deze werkgroepbijeen-
komst kan door SOAB een definitief 
uitvoeringsplan worden opgesteld. 
Uiteindelijk zullen de betrokkenen 
stap acht van het Octopusplan, de 
samenwerkingsovereenkomst, te-
kenen. Hierin zullen zij afspreken 
gezamenlijk het maatregelenpakket 
tot uitvoering te brengen.
“Alles ter verbetering van de ver-
keersveiligheid rondom de Brede 
School,” aldus de kern van het Oc-
topusplan.
Kevin Lamers

Ondertekening Octopusplan door wethouder Jaap Overbeek

Brandweer, politie en VZA organiseren veiligheidsdag
Aalsmeer -  Na eerdere succes-
volle samenwerkingen tussen de 
brandweer, politie en VZA (ambu-
lancepost) van Aalsmeer wordt de 
vijfde Veiligheidsdag georganiseerd. 
Op zaterdag 6 juni  wordt deze dag 
gehouden op en rond het terrein 
van de brandweer en VZA aan de 
Zwarteweg. Om 10.00 uur wordt de 
dag geopend door de burgemeester 
van Uithoorn, mevrouw Groen. De 
dag eindigt om 16.00 uur. 

Aanleiding voor deze dag is om de 
bewoners van Aalsmeer kennis te 
laten maken met de hulpverlenings-
diensten van Aalsmeer en de vrijwil-

ligers te bedanken die bij de dien-
sten werkzaam zijn. Alle bewoners 
van Aalsmeer zijn van harte wel-
kom op de Veiligheidsdag. De me-
dewerkers van Brandweer Amster-
dam-Amstelland en hun gezinnen 
zijn hier ook voor uitgenodigd. De 
hoogtepunten van deze dag zijn de 
demonstraties, ongeval met beknel-
ling waarbij de politie, brandweer en 
ambulance zullen worden ingezet, 
evenals de traumahelikopter en de 
crashtender van brandweer Schip-
hol, een groot voertuig bedoeld voor 
vliegtuigbrandbestrijding. Over het 
hele terrein van de brandweer, po-
litie en VZA zullen spectaculaire de-

monstraties plaatsvinden. Van kin-
derspuitfestijn tot brandweerdui-
kers. Ook zal de ‘Coolbox’ aanwezig 
zijn. Dit is een groot container waar-
in men het werk als brandwacht 
kan ervaren. Binnen in de container 
zijn er felle lampen, rook, verwar-
rende beelden, het uitvallen van het 
licht, sirenes, gegil en andere gelui-
den, die de redder hinderen om het 
slachtoffer (een verzwaarde pop) te 
redden. 

De politie komt met een waterwer-
per en diverse andere voertuigen. 
Ook zal de politiehelikopter langs 
komen en wordt een op afstand 

bestuurbare minihelikopter gede-
monstreerd. Politieinstructeurs laten 
een training van politiemensen zien 
en leden van de Bratra (brand- en 
traangas) groep tonen hun vaardig- 
en mogelijkheden. U kent ze wel 
van ontruimingen van kraakpanden. 
Mocht u interesse hebben voor een 
baan bij de politie, dan zijn er politie-
mensen die u het een ander kunnen 
vertellen. Tot slot is er de mogelijk-
heid om kentekens van auto’s gra-
tis te laten popnagelen, zodat ver-
lies en diefstal niet meer mogelijk is. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de politie, brandweer 
en/of VZA van Aalsmeer.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoen-
de nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
Ma. tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs-
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

DIERENARTs-
DIENsTEN

Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel. 
560627; Rameaulaantje 20 
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten 
spreekuurtijden: voor spoedge-
vallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoed-
eisende gevallen, tel: 112. Voor 
ambulance, tel: 020-5555555.

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven 
en verkeersongevallen. 
U kunt bij ons terecht op verschil. 
spreekuren in de regio, zonder 
wachtlijst. Bel voor een afspraak 
of voor meer info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., 
tel: 344094.

Ikg
Informatie- en Klachten-
bureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764. 
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van 
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u. 
Het inloopspreekuur is wo. van 
10.00-12.00 u.

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en 
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van 
13.00-16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Uiterweg in Aalsmeer, cyperse poes met wit.
- Graaf Willemlaan in Kudelstaart, pers, wit/zwart gestreept, lijkt cy-

pers.
- Turfstekerstraat in Aalsmeer, grijs/ zwarte cyperse poes. Ze mist 

enkele tanden en heeft veel klitten.
- Jac.Takkade in Aalsmeer, Hawaii gans heeft fokkersring. Is gekort-

wiekt.
- Machineweg in Aalsmeer, rood cyperse kater.

Goed tehuis gezocht:
- Voor rode poes, 8 jaar, is gesteriliseerd. Niet geschikt bij kleine 

kinderen.
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

De Zonnebloem op vakantie
Rijsenhout  - In de week van 4 
tot en met 9 mei is een groot aan-
tal gasten uit de Haarlemmermeer, 
waaronder ook uit Rijsenhout, een 
week met de Zonnebloem op stap 
geweest naar Neuerburg in Duits-
land. Regelmatig waren er excur-
sies, onder andere naar een dieren-
tuin, een dagje naar Echternach in 
Luxemburg en naar Hergersberg  in 
het Duits Belgische grensgebied. 
Het was weer een geslaagde reis, 
die ondermeer mogelijk gemaakt 

kon worden door de verkoop van 
Zonnebloemloten. Ook dit jaar zul-
len er weer vrijwilligers bij aan de 
deur komen om loten te verkopen, 
zodat dit werk voor de zieke, gehan-
dicapte en of eenzame medemens 
doorgang kan vinden. Verder wor-
den er regelmatig activiteiten geor-
ganiseerd, aanstaande zaterdag 23 
mei zullen er gasten met vrijwilligers 
meelopen met een boswandeling 
georganiseerd door de Lions Haar-
lemmermeer.

Hemelvaartsdag 
en zondag 24 mei
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. 
Om 10u. Spreker: Joop Strietman.  
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Om 10u. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 9.30u. en 16.30u. ds. A. 
Jansen.
Hemelvaartsdag gez. dienst in NGK 
Rijsenhout ds K. Muller

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. Zondag 19u. br. S. de Graaf, 
Alphen a/d Rijn

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Hemelvaartsdag 10u 
Zondag diensten om 10u. en 
16.30u.  

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophe-
lialaan. 
Hemelvaartsdag: 10u ds. J. van Po-
peringen 
Zondag 10u. ds J. van Poperingen 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dhr R. Hondsmerk
Hemelvaartsdag: ds E.J. Westerman, 
Aalsmeer
Oost: 10.u. C. Vermeulen, Valken-
burg
Hemelvaartsdag: 10u C.G Graaf-
land. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116. 
Hemelvaartsdag: 09.30u ds A. van 
Vuuren
Zondag 10u. ds F. van Roest, Noord-
wijk en 18.30u. ds. A. Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. 
Aparte bijeenk. voor kinderen. 10u. 
spreker Jan Gerard Dekkers

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. en 18.30u. 

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-
school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

KERKDIENSTEN
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
 
Karmelparochie Aalsmeer
Hemelvaartsdag: 10.30u. in Kloos-
terhof  Woord-comm. viering N. 
Kuiper 10.30u Karmelkerk Woord-
comm. viering 
Diaken J. Snoek  Vr. 9u in Kloos-
terkapel Euch. Viering met de Kar-
melieten. 10u ZC Aelsmeer Woord-
comm. viering A. Blonk Zat. 17u. in 
Kloosterhof Euch. viering L. See-
boldt. Zondag 10.30u. in Karmel-
kerk euch. viering. L. Seeboldt 14.30 
Poolse dienst in Karmelkerk 

Roomskath. gemeensch. Rijsen-
hout
Zaterdag: Geen viering

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
ds J. van Veen. Plug&Pray
Hemelvaartsdag: 09.30u ds J. Vrij-
hof

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u., 
zondag 10.30u en woensdag 9u. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. R. Poesiat
Hemelvaartsdag: 10u R. Poesiat

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. Woord/Comm. vie-
ring met A. Blonk Mmv D/H. 50 jarig 
huwelijk Ad/Thea
Hemelvaartsdag: Woord/Comm. vie-
ring met A. Bonk D/H 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. Theodoor Meeden-
dorp. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Bijbelstudies
Stichting Begra: Gebouw Heliomare, 
Zwarteweg 98. Maandag om 20u. 
Pastor Bert Piet.

Grote stapel zakken voor 
Mensen in Nood
Aalsmeer - Voor Mensen in Nood 
is afgelopen zaterdag een inzame-
lingsactie gehouden bij de Open 
Hofkerk in de Ophelialaan. Inwo-
ners is gevraagd draagbare kleding, 
schoeisel, huishoudtextiel en de-
kens in gesloten plastic zakken aan 
te leveren en hier is massaal gehoor 
aan gegeven. 
Om 10.00 uur startte de actie en ge-
lijk vanaf dit tijdstip reden auto’s af 
en aan. De kleppen gingen open en 
menigeen kwam de organisatie ver-
blijden met minimaal twee tot drie 
zakken vol kleding. Gelukkig bleef 
het droog, want de vrachtwagen ar-

riveerde pas rond het middaguur. 
De kledingactie  mag een succes 
genoemd worden. De ingezamelde 
kleding gaat verkocht worden aan 
betrouwbare sorteerbedrijven. Met 
de opbrengst gaan projecten van 
de stichting Mensen in Nood gefi-
nancierd worden. De gelijk geplan-
de autowasactie op het terrein te-
genover de kerk kon overigens we-
gens een begrafenis geen doorgang 
vinden. 
Met de opbrengst wilde de ZWO-
commissie een project in Kameroen 
steunen. Mogelijk dat een andere 
datum ‘geprikt’ wordt.

Collecteer ook mee voor de 
gehandicapten organisatie
Aalsmeer - Handicap.nl is de fond-
senwervingsorganisatie van de An-
go, (Algemene Nederlandse Ge-
handicapten Organisatie). Zij werkt 
aan het verbeteren van de levens-
omstandigheden van mensen met 
een functiebeperking of chroni-
sche ziekte. Zelfstandig leven, je ei-
gen gang gaan, zelf beslissen hoe 
je leven er uitziet. Iedereen heeft er 
recht op. Ook mensen met een han-
dicap of chronische ziekte. Ango 
helpt hen onder andere met de op-
brengst van deze collecte! 
Van 22 tot en met 27 juni wordt de-
ze gehouden in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Mensen met een chroni-
sche ziekte of functiebeperking wil-
len leven als ieder ander. Maar vaak 

hebben ze niet dezelfde mogelijkhe-
den als anderen om dat ook echt te 
doen. Veel mensen vallen net buiten 
een regeling, of moeten ten behoe-
ve van hun handicap kosten ma-
ken die door geen enkele instantie 
of regeling worden vergoed. Voor 
hen maakt de Ango het leven be-
ter mogelijk. Ango is: Voor elkaar, 
door elkaar! In uw eigen straat col-
lecteren is al een goed gebaar en 
een relatief kleine moeite voor uw 
medemens. Geef u op, er zijn col-
lectanten nodig! Belangstellenden  
kunnen zich aanmelden via 06-
29442847 of t.vanderweijden@an-
go.nl. Op de websites: www.handi-
cap.nl of www.ango.nl is meer infor-
matie te vinden.

Weer een weekje Meerbode
Aalsmeer - Drie jaar geleden kwam 
ik als broekie binnen bij de Nieu-
we Meerbode op snuffelstage. Ik 
had nog geen idee wat ik zou wil-
len worden. Tijdens die snuffelstage 
heb ik veel geleerd en veel plezier 
gehad. Die week heeft mij doen be-
sluiten een journalistieke opleiding 
te gaan doen.  Toen ik vorig jaar mijn 
diploma op zak had, heb ik geko-
zen voor de HBO-studie Commu-
nication, Media and Music aan ho-
geschool INHolland in Diemen. Met 
deze opleiding kan ik veel kanten 
op. Het leidt je op tot communicatie-
deskundige in de breedste zin van 
het woord. Als redacteur, journalist, 
communicatieadviseur, of persvoor-
lichter, kan je na het behalen van je 
diploma aan de bak. 
De Nieuwe Meerbode is inmid-
dels totaal gedigitaliseerd en ik heb 
meer kennis vergaard op mijn op-
leiding. Het leek mij een leuk idee 
om terug te keren naar de krant 
om daar, wat ik op school geleerd 

heb, in praktijk uit te oefenen. Dit 
is zeker gelukt en heeft mij zelfs 
nóg meer gemotiveerd om de op-
leiding met succes af te ronden. 
Ik heb deze week met stagiaire Ra-
mona de persconferentie bezocht 
over de jaarcijfers van 2008 van de 
bloemenveiling. Vervolgens heb ik 
daar een stuk over geschreven in de 
vorige editie van de Meerbode. Af-
gelopen week heb ik ook persbe-
richten veranderd in nieuwsberich-
ten zodat ze in de krant konden. 
Dan vandaag, maandag 18 mei, heb 
ik weer enkele persberichten veran-
derd en Brede School Mikado be-
zocht bij het ondertekenen van het 
Octopusplan. Hierover heb ik een 
stuk geschreven. Dan nu, schrijf ik 
mijn laatste nieuwsberichtje van de 
week. 
Jammer dat het er nu al op zit, ge-
lukkig kan ik dit vak na de afrondin-
gen van mijn studie in het echt uit-
oefenen! 
Kevin Lamers

Anton winnaar
bij OVAK-Soos 
in Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de OVAK soos op woensdag 13 mei 
is gewonnen door Anton Hollander 
met 5492 punten. 
Op twee is Cobie van de Meer ge-
eindigd met 5403 punten, op drie 
Jan Alderden met 5184 punten en 
op vier Stien Bosch met 5148 pun-
ten. 
Bij het pandoeren behaalde Kees 
van de Meer de hoogste eer met 
775 punten. 
Plaats twee was voor Dora Wittebol 
met 655 punten, op drie en vier zijn 
Tom Verlaan en Wim Buskermolen 
geëindigd. 

De volgende OVAK-speelmiddag is 
op woensdagmiddag 27 mei vanaf 
14.00 uur in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Zowel leden als 
kaartliefhebbers zijn welkom.

Met ANBO samen uit eten
Aalsmeer - Op donderdag 28 mei 
kunnen senioren samen uit eten.  
Deze keer in restaurant De Oude 
Veiling in de Marktstraat 19 en wel 
voor seniorenprijzen.  Als het bevalt, 
wordt het samen uit eten herhaald 
in juni en juli. 
Het is gezellig om aan te schuiven 
en met andere mensen te eten en 

kennis te maken.  De groep gaat om 
18.00 uur aan tafel. Wilt u ook mee? 
Meldt u zich dan voor 25 mei aan 
bij Bert Heideman, telefoon 365599 
of bij Annie Kerkhoven, telefoon 
323868. Een e-mail sturen kan ook, 
naar  afd.aalsmeer@anbo.nl. Aan-
melden is nodig omdat vooraf gere-
serveerd moet worden.

Laatste dit seizoen
Klaverjassen 
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 22 mei gaat 
VZOD voor de laatste maal van dit 
seizoen klaverjassen om de Jans en 
Janny Bos trofee. 
Op deze avond wordt ook de wissel-
beker aan de winnaar over het ge-
hele seizoen uitgereikt. Er staat een 
rijk gevulde prijzentafel klaar waar-
door een ieder met een prijs huis-
waarts kan keren. 
Iedereen is welkom in het clubge-
bouw aan de Wim Kandreef. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ge-
schud. 
In verband met het 60-jarig bestaan 
van Korfbalvereniging VZOD is er 
op donderdag 27 augustus een ju-
bileumklaverjasavond, 

Noteer deze al vast in U agenda, 
ook dan kan gerekend worden op 
een speciale klaverjasavond. 
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ontheffing ingeVolge de wet ruimtelijke ordening

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende zes weken 
van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie 
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belang-
hebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil heb-
ben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, 
kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via 
telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing 
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen 
voor:
• Goudenregenstraat 17 te Aalsmeer: het wijzigen van een gevel

BouwVerordening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Uiterweg 260, het slopen van kassen en een 

schuur aan de voorzijde.
Deze besluiten worden op 26 mei 2009 verzonden.

ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening, week 21

t/m 20 mei Wet milieubeheer: melding van C.J. Otto voor het 
veranderen van een baggerdepot,bij de Grote Brug, 
Westeinderplassen;

t/m 2 juni Kapvergunningen: Lorentzhof 39, 2 coniferen;
t/m 5 juni Kapvergunningen: Vivaldihof 15, 1 pinus en 1 cha-

maecyparis; Herenweg 30, 1 berk, 2 wilgen, 1 es-
doorn, 1 els, 1 eik; Madame Curiestraat 20, 1 metase-
quoia; Graaf Willemlaan 25, 5 berken, 1 malus;

t/m 10 juni Wet milieubeheer melding artikel 8.19: Cocu BV, Teel-
manstraat 1;

t/m 11 juni Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeer-
plaats op het adres Nassaustraat 25;

t/m 10 juni Stationsweg 6, 5 populieren, 1 els, 1 berk; Mijnshe-
renweg 44c, 1 leylandia; 

t/m 19 juni Ontwerp bestemmingsplan Aalsmeerderweg 250 a, 
282 en 322;

t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen;
t/m 27 juni Wet milieubeheer: Sloop- Handelsbedrijf Methorst en 

van Veen; Autorecycling Het Wiel VOF;
t/m 28 juni Conceptnota Sportief Aalsmeer – Sportnota 2009-

2013:
t/m 29 juni Kapvergunningen: achter Baccarastraat 15, 1 els en 

1 es; Gloxiniastraat 11, 1 berk en 1 eik; Jac. P. Thijs-
senlaan 42, 1 populus Nigra Italica; Lorentzhof 27, 2 
lijsterbessen en 1 gouden regen; Sportlaan 42, 3 co-
niferen; Vuurdoornstraat 11, 1 prunus serrulata pink 
perfection:

t/m 2 juli Concept Gebiedsvisie Aalsmeer 2020:
t/m 6 juli Kennisgeving Onteigening Bestemmingplan “Noord-

vork”

ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

ter inzagetermijn tot vrijdag 22 mei 2009
• Oosteinderweg 91, het vergroten van een bedrijfsgebouw.

celen zijn gelegen binnen het plangebied van het bestemmingplan 
“Noordvork”, welk plan de aanleg mogelijk maakt van de Noordvork 
gelegen in de Stommeerpolder tussen de kruising van de Stommeer-
kade-Aalsmeerderweg-Ophelialaan (toekomstige Zevensprong) en de 
kruising Stommeerkade-Burgemeester Kasteleinweg (N201). Gedu-
rende de termijn van de ter inzage legging kunnen belanghebben-
den die tijdig hun zienswijzen met betrekking tot het raadsbesluit 
naar voren hebben gebracht, hun bedenkingen bij de Kroon omtrent 
het onderhavige onteigeningsplan, schriftelijk naar voren brengen. 
De schriftelijke bedenkingen kunnen worden gericht aan Hare Ma-
jesteit de Koningin en moeten worden ingediend bij de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Postbus 
20951, 2500 EZ te ’s Gravenhage. 

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunnin-
gen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Atalantalaan 6, het vergroten van een berging;
• Bachlaan 2, het plaatsen van een blokhut;
• Herenweg 34a, het vernieuwen van een veranda en 

botenoverkapping;
• Kamperfoeliestraat 1, het plaatsen van een dakkapel;
• Moslaan 2, het plaatsen van een dakkapel;
• Westeinderplassen H 497, het plaatsen van een blokhut.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Aalsmeerderweg 422, het bouwen van een woning.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 74, het vergroten van een woning;
• Hoofdweg 148, het wijzigen van de entree 

t.b.v. reclamedoeleinden.
1e fase
• Oosteinderweg 123a, het plaatsen van een botenloods.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, 
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen 
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. 

• Herenweg 37, het veranderen van een woning tot berging;
• Oosteinderweg 123 te Aalsmeer: het vernieuwen 

van een botenstalling.
Verzenddatum bouwvergunningen: 26 mei 2009.

sChiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het door-
geven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u contact 
opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is 
bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via 
vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rij-
bewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Het gemeentehuis is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 
uur.

wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie over de wijkraden? Kijk dan op 
www.wijkraden-aalsmeer.nl

afsPraken Burgemeester
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de wet-
houders, dan kunt u dit doen via het 
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak 
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens: 
tel. 387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 387512. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 26 mei en 9 juni 2009. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387660.

gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ en 
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt 
u daar de gemeente-info’s van de afge-
lopen maanden raadplegen.

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serViCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u 
ervan uitgaan dat uw klacht of melding 
is opgelost.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in 
het weekend. Bereikbaar via het hoofd-
nummer: 0297-387575.

serViCePunt Beheer en uitVoering
ProVinCie noord holland
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@noord-
holland.nl.
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gemeentehuis diCht rond hemelVaart
en Pinksteren

Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei is het gemeentehuis ge-
sloten voor publiek.
De VVV/ANWB vestiging in het gemeentehuis is op 22 mei 
wel geopend van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 uur.
Op maandag 1 juni, 2e Pinksterdag, zijn het gemeentehuis en 
de VVV/ANWB vestiging allebei dicht

uitnodiging informatieaVond
geBiedsVisie aalsmeer 2020

Op woensdag 27 mei om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
organiseert de gemeente Aalsmeer in de Burgerzaal een in-
formatieavond over de inhoud van de visie. Uiteraard krijgt 
u gelegenheid om vragen te stellen. De Gebiedsvisie ligt tij-
dens de openingstijden vanaf 22 mei tot 3 juli ter inzage bij 
de afdeling dienstverlening in het gemeentehuis. Gedurende 
de inzagetermijn kunt u een schriftelijke reactie indienen bij 
burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Drie Kolommen-
plein 1, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

definitieVe BesChikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of 
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat 
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de be-
handeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in 
rekening gebracht.

Tijdelijk verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen 
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door 
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenver-
klaring en parkeerverboden in te stellen:

• Zomeravondmarkt: ontheffing voor het afsluiten van de 
rijbaan van de Kudelstaartseweg van de Madame Curiestraat 
tot het Robend. 
De ontheffing geldt voor vrijdag 5 juni 2009 
van 13.00-21.00 uur.

• Peur em erin: ontheffing voor het afsluiten van de rijbaan 
van Herenweg tussen huisnummers 2D en 31. 
De ontheffing geldt voor zondag 7 juni 2009 
van 14.30 tot 19.00 uur.

kennisgeVing onteigening BestemmingPlan
“noordVork”

In verband met het bepaalde in artikel 84 van de Onteigeningwet 
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt met ingang 
van 25 mei t/m 6 juli 2009 bij de afdeling dienstverlening, voor 
een ieder ter inzage, een plan tot onteigening in het belang van 
de ruimtelijke ontwikkeling en/of de volkshuisvesting van de ge-
meente Aalsmeer. De raad van de gemeente Aalsmeer heeft op 14 
mei 2009 besloten om tot onteigening over te gaan van de percelen 
zoals vermeld op het, bij het raadsbesluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte, grondplan en de lijst van te onteigenen onroerende 
zaken en rechten.
De onteigening geschiedt ten name van de gemeente Aalsmeer, 
ter realisering van de bestemming “verkeer” zoals opgenomen in 
het op 22 januari 2009 door de raad van de gemeente Aalsmeer 
vastgestelde bestemmingplan “Noordvork”. Voor de uitvoering van 
voornoemde bestemming dient de gemeente over genoemde perce-
len te kunnen beschikken. De bij deze onteigening betrokken per-
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Onderscheiding 50 jaar lidmaatschap PvdA

Erespeld Nico van der Maat
Aalsmeer - Vanwege zijn 50-jarig 
lidmaatschap van de Partij van de 
Arbeid, lokaal onderdeel van PACT, 
heeft Nico van der Maat uit Ku-
delstaart van voorzitter Auke Ham 
van de afdeling Aalsmeer de daarbij 
behorende erespeld uitgereikt ge-
kregen. Daarbij werden herinnerin-
gen opgehaald aan de periode toen 
hij op 19-jarige leeftijd lid werd en 
werkzaam was op het landelijk se-

cretariaat van de PvdA, waar on-
der andere de latere partijleider en 
minister-president Joop den Uyl 
zijn baas was en de latere minister 
Max van der Stoel een collega. Ook 
was hij voorzitter van de afdeling 
Aalsmeer, een functie die hij twaalf 
jaar vervulde naast zijn drukke baan 
als journalist bij Het Parool.

Foto Afke Borgman

Warm welkom voor 500ste leerling
Antoniusschool groeit uit 
de ‘schoolgebouw-jas’
Kudelstaart - Vrijdag 15 mei was er 
een warm welkom voor Roos Aarsen 
in de Antoniusschool. Roos is de 
500e leerling van de Antoniusschool. 
Die groei van de school werd op 
een gezonde manier gevierd. Roos 
heeft aan alle leerlingen een gruit-
box gegeven met daarin een heerlij-
ke mandarijn. Op deze manier heeft 
ze de fruitdag nog eens extra on-
der de aandacht gebracht.  De An-

toniusschool is sinds kort begonnen 
met het gruiten. Gruiten staat voor 
GRoenten en frUIT etEN. De kinde-
ren eten met elkaar in de klas fruit 
op een vast tijdstip. Zo kunnen kin-
deren kennismaken met verschillen-
de smaken en leren ze om een ge-
zond tussendoortje te eten. Dit ini-
tiatief wordt gesteund door de fir-
ma Levarht, zij leveren vier keer 500 
stuks fruit!

De groei van de school is één van de 
redenen voor verhuizing naar een 
andere locatie. Over 7 weken gaat 
de school verhuizen naar een prach-
tige nieuwe school in de Rietlanden. 
Daar in het gebouw `De Rietpluim` 
is er straks ruimte voor de kinderen 
van de OBS Kudelstaart, de kinde-
ren van Kinderhof en de kinderen 
van de Antoniusschool.
De oudleerlingen die les hebben 
gehad in het gebouw aan de Mijns-
herenweg hebben zaterdag 16 mei 

de gelegenheid gehad om afscheid 
te nemen van hun oude school. Er 
waren ongeveer 500 oud leerlin-
gen  die nog wat oude herinnerin-
gen opgehaald hebben. En om dat 
allemaal goed te verwerken, zijn er 
nog velen naar het Dorpshuis ge-
gaan naar de afterparty. 
Deze reünie was een oefening 
voor de grote reünie die gehou-
den zal worden in het schooljaar 
2010/2011, dan bestaat de Antoni-
usschool 100 jaar!

ingezonden
Ongeluk in Mendelstraat
In de Mendelstraat is alweer een on-
geluk gebeurd. Dit keer  was een auto 
het slachtoffer, afgelopen donderdag 
15 mei. Het is overigens niet de eer-
ste keer dat dit gebeurd. Er kwam een 
auto uit de Mendelstraat die voorrang 
zou moeten hebben. Niet dus! En, ja 
hoor: Glebang! Zelf heb ik het niet 
gehoord of zien gebeuren. Wij zaten 
nietsvermoedend op school. Hiermee 
wil ik zeggen dat het er niet veilig is! 
Auto’s geven veelal geen voorrang, 
ook niet aan fietsers. Best gevaarlijk 
dus. Ik fiets er elke dag langs om naar 
school te gaan. Dus mensen die langs 
de Mendelstraat rijden: Kijk uit voor 
kinderen op de fiets!
Thirsa van der Meer, 9 jaar
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AGENDA
Muziek/Film
Vrijdag 22 mei:
* Into the Groove met dj Feigo in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Bon Bini-disco voor jeugd 12-15jr. 
in Bon Ami, Dreef van 20 tot 23u.
* Night of Terror met 4 live-bands in 
N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
* Film ‘W’ van Oliver Stone in cul-
tureel café Bacchus, Gerberastraat. 
Aanvang: 21u., open vanaf 20.30u.
Zaterdag 23 mei:
* Benefietconcert Vivace voor Mala-
wi-groep in St. Jankerk, Kudelstaart-
seweg vanaf 20u.
* Saskia Laroo met band op jazz-
avond in Bacchus, Gerberastraat. 
Vanaf ong. 21.30u.
Zondag 24 mei:
* Mike Stevens en Raymond Mc 
Lain met band in De Oude Veiling, 
Marktstraat. Aanvang: 15u.
* Plug & Play in The Beach, Oost-
einderweg 249 met Robbert Tuinhof 
van 15 tot 18u.
Zaterdag 30 mei:
* Duo Bag of Tricks in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 21.30u.
Zondag 31 mei:
* Salsaparty in The Beach, Oostein-
derweg 249 vanaf 20u.

Exposities
Vanaf 23 mei:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de 
schop’ in Historisch Centrum bij 
Historische Tuin, ingang Praamplein. 
Duurt tot oktober.
Tot en met 28 juni:
* Expositie ‘Art in the family’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag t/m zondag 14-17u.
* Expositie van vijf glaskunstenaars 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg (t.o. watertoren). Open iedere 
zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 23 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang 
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook 
op zondag vanaf 13.30u.

Diversen
Woensdag 20 mei:
* OVAK-ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Biertapwedstrijd in café Joppe, 
Weteringstraat.

Donderdag 21 mei:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open 
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere 
donderdag en woensdag.
Vrijdag 22 mei:
* Inloop voor tieners op Binding 
Zolder, ingang Haya van Someren-
straat. Iedere vrijdag en dinsdag van 
14 tot 18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine 
Wim Kandreef, Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 23 mei:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
Zondag 24 mei:
* Open Aalsmeerse midgetgolfkam-
pioenschappen op complex Beetho-
venlaan, Hornmeer v/a 10u.
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan, 10 tot 13.30u.
25 tot en met 28 mei:
* Avondvierdaagse in Kudelstaart. 
Start maandag 18u. bij sportcom-
plex Calslagen, Wim Kandreef.
Dinsdag 26 mei:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Skeeleren voor jeugd 5-12jr. op 
baan, Wim Kandreef, Kudelstaart. 
Iedere dinsdag 18.45-19.45u.
Woensdag 27 mei:
* OVAK-ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Meidenmiddag op Binding Zolder, 
ingang Haya van Somerenstraat, 
Kudelstaart v/a 10jr. Van 14 tot 16u.
* Kindermiddag bij Teddy’s, Zijd-
straat van 14 tot 17u.
Donderdag 28 mei:
* ANBO-leden samen uit eten in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 18u.
Vrijdag 29 mei:
* Open Aalsmeerse snelschaakkam-
pioenschappen in ‘t Stommeerkwar-
tier, Baccarastraat v/a 20u.

Vergaderingen
Woensdag 27 mei:
* Info-avond gemeente over ge-
biedsvisie Aalsmeer vanaf 19.30u. 
in burgerzaal, gemeentehuis. Inloop 
vanaf 19u.
Donderdag 28 mei:
* Beraad en raad in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Wijkraad Hornmeer inloop vanaf 
19.30u. en vergadering v/a 20u. in 
buurthuis Roerdomplaan 3.

Jazzavond in cultureel café
Optreden Saskia Laroo in 
café Bacchus zaterdag
Aalsmeer - De bekende trompet-
tiste Saskia Laroo komt aanstaan-
de zaterdag 23 mei met haar band 
optreden in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat. Saskia Laroo, 
in Amerika door pers en publiek ge-
bombardeerd tot ‘Lady Miles Da-
vis of Europe’, is één van de weini-
ge vrouwen die al meer dan drie de-
cennia de trompet bespeelt.
In de tweede helft van de jaren ze-
ventig ging ze, achttien jaar oud, 
wiskunde studeren aan de Universi-
teit van Amsterdam; maar ze maak-
te al spoedig de ommezwaai naar de 
muziek. Ze speelde in veel verschil-
lende groepen, in eerste instantie 
voornamelijk contrabas, maar la-
ter ook trompet. Ze werd regelma-
tig gevraagd door saxofonist Hans 
Dulfer. Vanaf 1981 maakte Saskia 
regelmatig deel uit van zijn groep 
en daarnaast zat ze in Rosa King’s 
Upside Down Band, waarin toen 
ook de jonge Candy Dulfer speelde.
Rond 1994 had Saskia Laroo haar 
eigen stem definitief gevonden in al 
die verschillende formaties. In 1993 
ging ze voor het eerst solo en een 
jaar later richtte ze de Saskia Laroo 
Band op om de composities te spe-

len van haar debuutalbum It’s Like 
Jazz. In 1995 zagen twee nieuwe 
formaties het licht: Het latin-jazz-
kwintet Salsa Bop en de straight-
ahead groep Jazzkia waarmee ze 
ook in Bacchus zal optreden. Rond 
1997 kreeg Saskia haar vaste zon-
dagavond in het Amsterdamse jazz-
café Alto. Daar werkte ze met ver-
schillende akoestische ritmesecties, 
en haar favoriete muzikanten nam 
ze mee de studio in voor de cd Jazz-
kia. De spontane, losjes gespeelde 
jazz standards die hierop te horen 
zijn ademen de sfeer van Miles Da-
vis’ muziek van eind jaren vijftig, be-
gin jaren zestig.
In Bacchus zal Saskia begeleid wor-
den door de Amerikaanse pianist, 
vocalist en componist Warren Byrd. 
Warren speelt behalve met Saskia 
ook met vele andere internationa-
le muzikanten. Op bas zal Andy Val-
kenburg acte de présence geven. 
Hij studeerde in Den Haag en New 
York. Dorota Piotrowska is een jon-
ge Poolse die het laatste jaar regel-
matig in de diverse bands van Sas-
kia drumt. Aanvang concert tussen 
21.30 en 22.00 uur. Zaal open vanaf 
21.00 uur Entree: Uw gift.

‘W’ in Bacchus vrijdag
Aalsmeer - De film ‘W’ van Oliver 
Stone is vrijdag 22 mei te zien in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat.  Met de pseudobiogra-
fische film W. keert regisseur Oliver 
Stone terug naar het Witte Huis, dat 
eerder het decor voor zijn fraaie ko-
ningsdrama Nixon vormde. De films 
over de twee Amerikaanse presi-
denten en hun oorlogen vertonen 
overeenkomsten in de structuur en 
het centrale thema: ze herleiden po-
litieke beslissingen naar oud zeer in 
familiekringen. Richard Nixon moest 
in Stones film opboksen tegen twee 
jong gestorven broers, George W. 
Bush zoekt bij zijn vader het res-
pect en de goedkeuring die zijn op-

gehemelde broer Jeb ten deel val-
len. Vooral sterk zijn de terugblik-
ken waarin Stone de grillige aan-
loop naar het Witte Huis reconstru-
eert. Het cruciale moment in W. is de 
bekering tot born-again christen als 
Dubya met een stevige kater tijdens 
het joggen ter aarde stort, waarop 
hij plotseling concludeert dat God 
een plan voor hem heeft. W. eindig-
de vijf jaar geleden met de klassieke 
woorden: the end, maar de oorlog 
in Irak en de tweede termijn van de 
president woekeren dan nog in al-
le hevigheid door. De film begint om 
21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur, 
en de toegang bedraagt 3,50 euro 
per persoon.

Weekend vol muziek!
Into the Groove en laatste 
Americana in Oude Veiling
Aalsmeer - Op  vrijdagavond 22 
mei kan eenieder weer lekker ko-
men genieten in De Oude Veiling bij 
Into the Groove met dj Feigo. Heer-
lijk genieten van een hapje en een 
drankje onder het genot van de lek-
kerste Lounge en Nu-Jazz muziek. 
Deze muziek soorten zijn erg popu-
lair en zijn heerlijk om bij te relaxen 
na een drukke week. Naast relaxen 
kan je er ook heerlijk op swingen. 
Lounge is een vorm van popmuziek 
en origineert uit de muziek van de 
New Yorkse Tin Pan Alley. Het is be-
doeld als achtergrondmuziek, of in 
ieder geval muziek waarbij te con-
verseren valt. Nu-Jazz is een verza-
melterm ontstaan in de late jaren 
‘90 om muziek te beschrijven die 
jazzklankstructuren en soms jazz-
instrumentatie, funk, elektronische 
muziek en vrije improvisatie met el-
kaar mengen. Het begrip lounge(n) 
is inmiddels al razend populair in de 
grote steden. Maar waarom zou je 
het in de grote steden zoeken, als je 
het in Aalsmeer hebt?  

Mike Stevens op zondagmiddag
Op zondagmiddag 24 mei presen-
teert De Oude Veiling een optre-
den van harmonicaspeler Mike Ste-
vens, Raymond McLain en JB’ band. 
De Canadees Stevens is in de coun-
try-blues en bluegrass scene zon-
der twijfel de meest gerenommeer-
de harmonicaspeler ter wereld en 
hij wordt bijgestaan door multi-in-
strumentalist en virtuoos McLain en 

top-bassist Tom Gray. Tom maak-
te deel uit van befaamde groepen 
als The Country Gentlemen, The 
Seldom Scene en Emmylou Harris 
& Carolina Star. Aanvullend ook nog 
de Europese Joost van Es op viool 
en Jean-Blaise Rochat op gitaar. 
Letterlijk en figuurlijk een wereldfor-
matie en een bijzonder waardige af-
sluiting van de serie Americana op-
tredens van dit seizoen. Het concert 
begint om 15.00 uur en de entree is 
15 euro per persoon. Kaarten zijn te 
koop in de Oude Veiling. Voor meer 
informatie: www.deoudeveiling.nl.
Reserveren voor dit concert kan van 
dinsdag tot en met zondag van 12.00 
tot 22.00 uur bij De Oude Veiling 
Markstaat 19, tel.    0297–368378 of   
info@deoudeveiling.nl. 

Volgende week: Bag of Tricks
Zaterdagavond 30 mei komen Tom 
Veldhuizen en Bart Vreken, oftewel 
Bag of Tricks een spetterend op-
treden geven in De Oude Veiling.                    
Bag of Tricks is een akoestische 
tweemansband, opgericht in 1996 
en gespecialiseerd in het neerzetten 
van een gezellig optreden vol rock- 
en popklassiekers uit de afgelopen 
45 jaar. Vrolijke meezingers wor-
den afgewisseld met mooie ballads. 
De aanvang is om ongeveer 21.30 
uur en de entree is gratis. In tegen-
stelling tot de meeste optredens in 
de Oude Veiling vindt het optreden 
van Bag of Tricks beneden in de bar 
plaats!

‘Back in Time’ bracht soul
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was 
het weer feest in ‘The Beach’ aan de 
Oosteinderweg. Het maandelijkse 
Dance Classics Discofeest ‘Back In 
Time’ stond grotendeels in het teken 
van de Soulmuziek. Dj Cees van der 
Schilden warmde de bezoekers van-
af 21.00 uur muzikaal op met soul-
volle klanken, veel gedraaid van-
af het al oude vinyl. Rond 23.00 uur 
was het tijd voor het eerste optre-
den van deze avond, verzorgt door 
‘Leukegasten.nl’. De ‘Soulbrothers’ 
Michael en Marvin waren aanwe-
zig en zij gingen zowel op het podi-
um als op de dansvloer helemaal uit 
hun dak bij het horen van Soulmu-
ziek uit de jaren ‘70. Vooral de vrou-
welijke bezoekers dansten graag 
een nummertje met ze mee. Twintig 
minuten later was het de beurt aan 
‘Lady Soul’. Deze zangeres had on-
der andere een aantal nummers van 
Patty LaBelle en Aretha Franklin op 
het programma staan. Rond kwart 
voor twaalf klom dj Meindert van 
der Zwaard achter de draaitafels en 
hield hij de dansvloer gevuld door 
de grootste Soulkneiters aan elkaar 
te mixen. Om half 1 begon de twee-
de set van ‘Lady Soul’. Deze keer 

zong zij meer up-tempo nummers 
en dat was tot genoegen van het 
danspubliek. De ‘Discomama’s’ slo-
ten het rijtje optredens af. Met hun 
grote groene jurken en schattige 
parapluutjes brachten zij de hoof-
den van de mannen op hol en dans-
ten en sjansten zij met iedereen die 
voor hun voeten liep. Het laatste ge-
deelte van de avond hield dj Mein-
dert alle danslustigen op de dans-
vloer met nog een reeks Soulclas-
sics. En daarmee was een geslaag-
de avond weer ten einde. Gastheer 
Ruud Vismans kijkt terug: “Ondanks 
het regenachtige weer kwamen er 
toch veel bezoekers naar ‘Back In 
Time’. Als een feest goed is laat men 
zich door een buitje niet tegenhou-
den.” Zaterdag 20 juni is de laat-
ste ‘Back In Time’ van het seizoen. 
In juli en augustus geniet het ‘Back 
In Time’-team van een welverdien-
de vakantie waarna zij vanaf zater-
dag 19 september weer fris aan een 
nieuw seizoen beginnen. Maar eerst 
mag 20 juni in de agenda voor een 
leuke avond dansen, amusement, 
gezelligheid en muziek uit de jaren 
60, 70, 80 en 90. Meer info op de 
website: www.backintime.nu.

Het Aalsmeerse Bring on the Bloodshed.

Night of Terror in N201
Aalsmeer - Vrijdag 22 mei wordt 
weer een avond vol met keiharde 
bands in de N201 aan de Zwarte-
weg. Deze keer is het de beurt aan 
de Haarlemse positive hardcore for-
matie Dead Unity om de avond te 
openen met hun opzwepende old-
school stijl met een vleugje metal. 
Daarna zal afkomstig vanuit België 
Hate Factor 9 het podium betreden, 
er zal dan een mix van hardcore 
en metal door de zaal klinken. Na-
tuurlijk mogen de lokale helden van 
Bring on the Bloodshed niet ontbre-
ken en zullen hun energieke en bru-
te metalcore ten gehore gaan bren-
gen. Ook zal Bring on the Bloods-
hed opnamens maken voor een vi-
deoclip, dus mensen trek je mooiste 
metalshirt aan laat je vooral zien in 
de pit tijdens de show! Afsluiter van 

de avond is de band zuid-hollandse 
band I Chaos, met hun technische 
death metal zullen zij ongetwijfeld 
veel mensen aan het headbangen 
krijgen. De zaal is open om 20.30 
uur, de entree is 5 euro. Meer in-
fo over de bands op internet: www.
n201.nl 

Vijf bands met luilak
Volgende week vrijdag 29 mei is het 
luilaknacht. Deze avond spelen er 
maarliefst 5 bands in de N201 en 
omdat het luilak is, kan iedereen de 
hele nacht blijven, want na de optre-
dens is er een midnight barbecue in 
het weiland naast de N201 en mag 
iedereen zijn tentje opzetten (vrijdag 
’s middags al) om ’s nachts te blij-
ven pitten. Meer info volgende week 
of kijk op de site van de N201. 

Nieuwe expositie Oude Raadhuis
Art in the family toont 
ruim 100 kunstwerken
Aalsmeer - Art in the family is een 
tentoonstelling waarin ruim 100 
kunstwerken uit een familie  bijeen 
zijn gebracht. Maja van Hall, Jurri-
aan van Hall, Juul van den Heuvel, 
Andre van den Heuvel en de jong-
ste generatie kinderen vormen teza-
men een unieke kunstenaarsfami-
lie, waarin beeldende kunst allesbe-
palend  is.  Het Oude Raadhuis van 
Aalsmeer zet voor het eerst alle le-
den vol in de schijnwerper. Afgelo-
pen zaterdag is ‘Art in the family’ of-
ficieel geopend. Aan de hand van 
beelden schilderijen en tekeningen 
kan er dieper ingegaan worden op 
het thema kunstenaarsgeest.  Wat 
beeldtaal en aanpak betreft ontwik-
kelen elk van de kunstenaars zich 
als individu. Er zijn weinig overeen-
komsten in de bijna 140 jarige ge-
schiedenis van de familie te ontdek-
ken de enige constante is de aan-
dacht en totale overgave aan de 
kunst! Maja van Hall heeft een voor-
aanstaand beeldhouwkunstig oeu-
vre en groeide op in een milieu met 
een natuurlijke  aandacht voor beel-
dende kunsten: haar moeder  en 
grootvader schilderden. Zoon Jurri-
aan van Hall is een rasschilder die 
tevens de aandacht trekt met spec-

taculaire buitenbeelden. Hij woont  
samen met beeldend kunstenaar 
Juul van den Heuvel. Hun twee zo-
nen Rinus en Ramses  groeien op 
in een atelier te midden van verf en 
doeken en krijgen alle ruimte om te 
schilderen en te ontwerpen.
De vader van Juul, André van den 
Heuvel bekend als acteur, maakt 
kleine beelden. Kleindochter Mau-
ra van Hall schrijft gedichten en Ma-
ja maakt daar pentekeningen bij. Zo 
komt niet alleen hun unieke talent in 
beeld, maar ook hun onderlinge re-
laties, zowel op kunstzinnig als per-
soonlijk vlak. Rinus schilderde een 
portret en Ramses legt zich toe op 
het ontwerpen van schoenen. Juul 
maakt grote houtskooltekeningen 
van jeugdherinneringen en ze is te 
zien in het magische blauw op gro-
te doeken van Jurriaan.  Over  de 
poster slingert een  gracieuze stam-
boom met veel takken en blad; sym-
bolisch voor de liefde voor de kunst 
van deze familie. De expositie is tot 
en met zondag 28 juni gratis te be-
wonderen in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat. Een kijkje nemen 
kan iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Door Annefie van itterzon.

De kunstenaarsfamilie tijdens de opening afgelopen zaterdag.

Oproep Aalsmeerse ex-missen!
Bijzondere missverkiezing 
tijdens 15e feestweek!
Aalsmeer - Op 3 september barst 
het feest weer los in Aalsmeer, dan 
hoopt de feestweek een spetteren-
de 15e jubileum week te mogen vie-
ren met op donderdag 10 septem-
ber de 15e Miss Aalsmeer verkie-
zing met een prijzenpakket van ruim 
1000 euro. Dit jaar heeft de organi-
satie gekozen voor een wel heel bij-
zondere miss verkiezing. De num-
mers één en twee van de laat-
ste 15 jaar worden uitgenodigd om 
met deze jubileum verkiezing mee 
te doen. Daarom doet het bestuur 
van de feestweek een oproep aan 
alle deelnemers van de afgelopen 
15 jaar om mee te doen. Aan de ex-
missen word gevraagd één ronde 
mee te doen in gala kleding. Dit zal 

zeker een spectaculaire avond wor-
den, want er doen dan missen mee 
van 20 tot 40 jaar. Deze bijzonde-
re avond zal muzikaal worden op-
geluisterd door de zangers Danny 
de Munck en Waylon, de Aalsmeer-
se zanger Jan leliveld, dj Martijn, 
een dansgroep en een suprice act. 
Dus, nogmaals een oproep aan al-
le eerste en tweede missen van de 
afgelopen 15 jaar: Neem contact op 
met de organisatie bel 06-22372376     
of mail naar feestweekaalsmeer@
gmail.com.   Wil je zeker deze avond 
bijwonen? Reserveer dan al vast een 
toegangskaart door te mailen naar 
www.cafedepraam. Je krijgt bericht 
wanneer de kaart opgehaald kan 
worden.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

Kijk op www.stagemusic.nl
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Een overzicht van de bodemschatten in een van de vitrines. Foto: Henk van 
Leeuwen.

Wat verbergt de bodem?
Expositie ‘Oud Aalsmeer 
op de schop’ van start
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 23 
mei gaat de nieuwe thematen-
toonstelling van de stichting Oud 
Aalsmeer in het Historisch Centrum 
Aalsmeer op de Historische Tuin van 
start. De expositie van dit jaar haakt 
in op actuele ontwikkelingen in het 
dorp. Omdat in het oudste deel van 
Aalsmeer de nodige nieuwbouw zal 
verrijzen, is dat een uitgelezen mo-
gelijkheid om in de bodem te zoe-
ken naar sporen van de ontstaans-
geschiedenis van het dorp. Het be-

lang van archaeologisch onderzoek 
wordt met behulp van deze tentoon-
stelling onderstreept. Onvoorstel-
baar wat de bodem zoal verbergt: 
Alleen al uit het gebied rond de 
Zijdstraat blijkt een ware serie bo-
demschatten naar boven te zijn ge-
komen. Dit mag u niet missen! De 
tentoonstelling wordt zaterdag  om 
11.00 uur geopend door dr. Jan van 
Doesburg jr, archeoloog verbonden 
aan de Rijksdienst voor het Culu-
reel Erfgoed.

Bestuurslid Henk van Leeuwen van 
de stichting Oud Aalsmeer is de drij-
vende kracht achter de thematen-
toonstelling van dit jaar. Hij licht toe: 
“Naarmate je dieper in de bodem 
graaft, worden de voorwerpen die je 
vindt, ouder. De rond de Zijdstraat 
gevonden voorwerpen gaan terug 
tot het begin van de 17de eeuw, dus 
rond 1600. Die werden gevonden op 
een diepte van zo’n vier meter. Grof-
weg kunnen we dus concluderen 
dat elke meter de dieper de grond 
in ons ongeveer honderd jaar verder 
in de geschiedenis meeneemt. 
De locatie van de Zijdstraat is in-
teressant, want die is al lang be-
woond, getuige de oudste kaarten 
van Aalsmeer. “ Bij de aanleg van de 
parkeergarage onder de nieuwe su-
permarkt aan het Praamplein werd 
vorig jaar een ongeveer vier meter 
diepe bouwput gegraven. Meteen 
werden eeuwenoude verkaveling-
slootjes zichtbaar. Van die moge-
lijkheid om in de bodem te kijken, 
werd gebruik gemaakt door twee 
amateurgravers, Han van Leeu-
wen en Ron Otto,  uit Nieuwveen. 
Zij vonden een grote hoeveelheid 
gebruiksvoorwerpen uit de afge-
lopen vier eeuwen bewoning aan 
de Zijdstraat. Dankzij bemiddeling 
van Henk van Leeuwen worden die 
voorwerpen nu in een context ge-
zet en getoond aan de Aalsmeer-
se bevolking. 
De tentoonstelling bestaat uit zes 
panelen met oude kaarten, maar 
ook satellietfoto’s van het gebied 
rond de Zijdstraat. Daarop wordt 
tevens ingegaan op de geschiede-
nis van dat gebied. Het onderzochte 
gebied met vier oude verkaveling-
sloten wordt in kaart gebracht en 

in vitrines worden de vondsten per 
sloot tentoongesteld en toegelicht. 
Zo is er een paneel dat gaat over 
gevonden metaalwaren, eentje laat 
gevonden Noord-Hollands slibaar-
dewerk zien en er is een paneel met 
bijzonder steengoed. 
Een voorbeeld daarvan is de helft 
van een rijk gedecoreerd majolica-
bord met een diameter van 38 cen-
timeter uit het Haarlemse atelier 
van pottenbakker Willem Jansz Ver-
straete. Dat wordt gedateerd tussen 
1645 en 1655. In Haarlem wordt tot 
eind deze maand een speciale ten-
toonstelling aan dit aardewerk van 
Verstraete gewijd. 
Een unieke vondst dus. Bij het gra-
ven van de bouwput van de parkeer-
garage aan het Praamplein werd ar-
cheologisch onderzoek door mid-
del van graven niet noodzakelijk ge-
acht. De resultaten van de opgra-
vingen door de amateurgravers zijn 
door de stichting Oud Aalsmeer on-
der de aandacht van de gemeen-
te Aalsmeer gebracht. Dat heeft er 
mede toe geleid dat de gemeente 
bij nieuwe bouwactiviteiten in het 
historische centrum van het dorp 
een veel uitgebreider archeologisch 
onderzoek zal laten doen, met name 
gericht op grondsporen uit de vroe-
ge jaren van het dorp Aalsmeer. Dus 
wellicht wordt deze expositie over 
enkele jaren wel  gevolgd door een-
tje met nieuwere vondsten.
‘Oud Aalsmeer op de schop’ is van-
af zaterdagmiddag 24 mei tot okto-
ber te zien in het Historische Cen-
trum Aalsmeer (in de voormalige 
stal van boerderij Dahlia Maarse) in 
de Historische Tuin, ingang Praam-
plein. De entree is bij de toegangs-
prijs van de tuin inbegrepen.

Schilderij van ‘haastig’ 
dorpspontje in kaartenbak
Aalsmeer - In het boek ‘Een schil-
derachtig dorp’ wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan het pontje 
dat na de ingebruikneming van de 
provinciale weg in 1934 en de sloop 
van de Kanaalbrug, tussen 1934 en 
eind 1962 overzette van de Haar-
lemmermeer naar Aalsmeer. In de 
kaartenbak is hier een bijzondere 
reactie op gekomen. Tekenaar en 
schilder Jan van Noord leverde een 
kaart in met een duidelijk in haast 
genomen foto van een schilderij met 
daarop het pontje en de dorpskerk 
afgebeeld. Het verhaal dat erbij ver-
teld wordt maakt duidelijk waaróm 
de foto zo onscherp is. Van Noord 
schrijft: “Een jaar of wat geleden bij 
een bezoek aan veilinghuis Glerum 
in Amsterdam zag ik dit schilde-
rij hangen. Mijn vraag aan het vei-
lingpersoneel of ze wisten in wel-
ke plaats dit geschilderd was, kon-
den zij helaas niet beantwoorden. 
Ik kon ze dus uit de droom helpen, 
want voor mij was het overduidelijk: 
het was het gezicht op de dorpskerk 
met het oude pontje in Aalsmeer. 
Op de veiling zelf, de volgende dag 
werd het er keurig bij vermeld: ge-
zicht op de dorpskerk in Aalsmeer.  
Of het daardoor meer geld opge-
bracht heeft is mij niet bekend. Het 
is verkocht en misschien hangt het 
wel in Aalsmeer ?” Tijdens het kaar-
tenbak project in het Oude Raad-
huis wordt het duidelijk dat de rede-
nen waarom er kaarten ingeleverd 
worden divers zijn. Het zijn kaarten 
met afbeeldingen van werken uit 
vroeger tijden, in een verloren hoek 
gevonden, waarop de oude plek-
ken en gebouwen in Aalsmeer af-
gebeeld zijn of het zijn juist nieuwe 
werken. De kaartenbak schijnt dus 
vele schilders en tekenaars te inspi-
reren om penseel en krijt ter hand 
te nemen en Aalsmeer af te beel-

den, uit het hoofd, ‘en plein air’ of 
met behulp van oude foto’s. Weer 
andere inzenders zien de kaarten-
bak als een soort marktplaats, de 
watertorens en de molens kunnen 
op bestelling gemaakt worden, de 
prijzen worden er zelfs bij vermeld. 
En dan zijn er kaarten waarop ver-
dere informatie gegeven wordt over 
een bepaald werk of een kunste-
naar, die in het boek en de tentoon-
stelling  ’Een schilderachtig dorp’ fi-
gureerden, daarbij worden echt la-
cunes opgevuld. En deze keer is er 
dus sprake van weer een andere va-
riant, er wordt gewag gemaakt van 
een Aalsmeers schilderij dat op een 
veiling is gesignaleerd en waarvan 
men niet weet waar het zich nu be-
vindt. De kaartenbak staat perma-
nent bij de entree van de expositie-
ruimte in de Dorpsstraat. Het Oude 
Raadhuis is iedere donderdag tot en 
met zondag geopend tussen 14.00 
en 17.00 uur. Meer weten? Kijk op 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Lokale omroep bouwt aan toekomst
Luisteronderzoek Radio Aalsmeer 
volgende week van start
Aalsmeer - Radio maken is een 
mooi, maar ook een vreemd vak, 
omdat je als radiomaker niet kunt 
zien hoe de mensen op jouw uitzen-
dingen reageren. Er zit geen publiek 
in de studio en je weet niet precies 
hoeveel mensen er luisteren. Als ra-
diomaker moet je dus gevoel heb-
ben voor wat het publiek boeit. Na-
tuurlijk zijn er wel manieren om in-
formatie te krijgen. 
Sommige luisteraars reageren door 
een telefoontje naar de studio, een 
e-mail of een reactie als ze je te-
genkomen. Soms besteedt de krant 
aandacht aan een uitzending. 
En eens in de zoveel jaar laat Ra-
dio Aalsmeer een professioneel 
luisteronderzoek verrichten. Het 
laatste luisteronderzoek van Ra-
dio Aalsmeer stamt uit 2001. Het is 
daarom hoog tijd voor een nieuw 
onderzoek waarin de bekendheid 
van de lokale omroep wordt geme-
ten. Vanaf volgende week gaat een 
extern bureau dit onderzoek uitvoe-
ren. Door middel van telefonische 

enquêtes onder een representatief 
aantal inwoners worden de cijfers 
in kaart gebracht. Als inwoner van 
Aalsmeer of Kudelstaart kan het dus 
gebeuren dat u een telefoontje krijgt 
met het verzoek om hier aan mee te 
werken. 
Naast de bekendheid van Radio 
Aalsmeer wordt ook het luisterge-
drag onderzocht. 
Zo wordt in de enquêtes onder an-
dere nagegaan naar welke pro-
gramma’s mensen luisteren, op wel-
ke tijdstippen en plaatsen dit ge-
beurt en of er onderwerpen zijn die 
men graag vaker op de lokale ra-
dio hoort. 
Radio Aalsmeer is te vinden op 99.0 
FM (kabel) of 105.9 FM (ether). Ook 
kan een kijkje genomen worden op 
de vernieuwde website www.radio-
aalsmeer.nl. 
Op de website staat onder andere 
het volledige programmaoverzicht. 
Tevens is het mogelijk om uitzen-
dingen van de afgelopen week nog-
maals te beluisteren via internet.

Nieuwe cursus buiten 
schilderen bij Werkschuit 
Aalsmeer - Vanaf aanstaande za-
terdag 23 mei start De Werkschuit 
met een nieuwe cursus buiten schil-
deren. Opgeven kan zowel voor de 
hele cursus van vijf zaterdagen als 
voor één of meer  afzonderlijke mid-
dagen. In deze cursus trekt de groep 
er op uit  om buiten te tekenen en te 
schilderen. Het plezier van het vrij 
in de natuur werken staat voorop. 
Maar ook technische kanten,zoals 
schaduw en licht, kleurcontrast en 
de verschillende perspectieven wor-
den niet vergeten. 
De deelnemers zullen leren om 
vorm te geven aan wat zij om zich 
heen zien. De cursisten mogen wer-
ken met hun  eigen favoriete materi-

aal, met houtskool, pastelkrijt, acryl, 
aquarel of olieverf. De deelnemers 
krijgen veel individuele aandacht, 
zodat iedereen in eigen tempo en op 
eigen niveau kan meedoe met aan 
cursus. Bij slecht weer wordt binnen 
lesgegeven. 
De cursus start zaterdagmiddag en 
is van 14.00 tot 16.30 uur. De kos-
ten zijn 60 euro voor de hele cur-
sus en 15 euro per keer. De groep 
komt ter verzameling bijeen bij De 
Werkschuit in het Stommeerkwar-
tier aan de Baccarastraat om 13.45 
uur. De cursus duurt tot en met 20 
juni. Inlichtingen en inschrijvingen: 
www.gklein.org/wsa of margot.te-
pas@printex-int.com.

Benefietconcert Vivace voor 
Malawigroep uit Kudelstaart
Kudelstaart  - Aanstaande zater-
dag 23 mei verzorgt het Aalsmeers 
Vrouwenkoor Vivace een benefiet-
concert in de kerk Sint Jan Geboor-
te te Kudelstaart voor de groep jon-
geren die naar Malawi gaan. Deze 
groep jongeren bestaat uit zes mei-
den en vier jongens en vertrekt van 
de zomer voor drie weken naar Ma-
lawi, om daar te kijken en te hel-
pen bij de projecten die gesponsord 
worden door de parochie Sint Jan 
Geboorte te Kudelstaart. Het gaat 
om een kleuterschool die daar ge-
bouwd wordt en de verwachting is 
dat  de jongeren kunnen helpen met 
schilderen. 
Ook bezoeken de jongeren een 
AIDS-project wat gesponsord word 
door de parochie.  En als dat nog 
niet genoeg is, zijn zij ook 4 dagen 
aanwezig op het Cadecom project 
van Cordaid. Voor meer informatie 
kan de site  www.kudelstaartvoor-
malawi.web-log.nl bezocht worden.  
Vivace gaat aanstaande zaterdag 
mooie klanken laten horen in een 

wisselend repertoire. Het koor is 24 
jaar geleden gestart met vijftien le-
den van de Nederlandse Vereniging 
van Huisvrouwen in Aalsmeer en is 
in de loop der jaren uitgegroeid tot 
een koor bestaande uit 52 vrouwen. 
Het koor treedt regelmatig op voor 
bewoners van instellingen, het Ro-
de Kruis, de Zonnebloem en neemt 
deel aan korendagen. Onder leiding 
van Irma Hogenboom, die dit jaar 
al vijf jaar dirigente is van het koor, 
kan genoten worden van een mooie 
afwisselende selectie uit het uitge-
breide repertoire van lichte tot licht-
klassieke muziek. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om 23 mei te ko-
men kijken en luisteren.  
Het concert begint om 20.00 uur in 
de St. Jankerk, de deuren staan van-
af 19.45 uur voor bezoekers open. 
Er wordt geen entree gevraagd. Wel 
wordt een donatie in de collecte-
schaal op prijs gesteld. Er wordt in 
de pauze verder een loterij gehou-
den waar leuke prijzen mee te win-
nen zijn.  

Rolstoelers dansen af 
Hoofddorp - Zaterdagmiddag 23 
mei wordt voor de rolstoeldansers 
van Walking Wheels uit Hoofddorp 
een spannende middag. Dan laten 
zij voor een deskundige jury zien 
wat zij het afgelopen seizoen heb-
ben geleerd. 
Als de jury vindt dat dit voldoende 
is ontvangen de dansers een certi-
ficaat en een speldje. Een deel van 
de dansers (vijftien) gaan op voor 
het door Stichting Rolstoeldansen 
Nederland (SRN) uitgegeven cer-
tificaat. Acht dansers hebben het 
landelijke pad verlaten en dan-

sen voor een Walking Wheels cer-
tificaat af. Familie, vrienden en an-
dere belangstellenden zijn 23 mei 
vanaf 13.30 uur van harte welkom 
in dans- en partycentrum Fokker 
aan de IJweg 1094 in Hoofddorp. De 
middag wordt rond 17.15 uur afge-
sloten. De afdansers komen overi-
gens niet alleen uit de Haarlemmer-
meer, maar ook uit Lisse, Haarlem, 
Aalsmeer en Amsterdam. De en-
tree is gratis. Voor meer informatie: 
Maureen Dijkman tel. 023–5633489, 
06–12146155 of de website: www.
walkingwheels.nl.

Vogelbeurs Aalsmeer vernieuwd
Aalsmeer - De vogelbeurs van 
Aalsmeer is in een nieuwe vorm ge-
goten wat betreft het beleven en 
verzamelen van de hobby vogels 
kweken. Aanstaande zondag 24 mei 
zijn liefhebbers welkom om nader 
kennis te komen maken met de vo-
gelliefhebbers en hun hobby. 
De vogelbeurs wordt gehouden in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 en is van 10.00 tot 13.30 
uur. Iedere vogelliefhebber en ver-
zamelaar is welkom om vogels te 
kopen, te verkopen, te ruilen of om 
rond te kijken en vragen te stellen. 

De entree bedraagt 50 eurocent 
voor iedereen die komt kijken, rui-
len of kopen. 
Wie vogels wil verkopen, betaalt 1,20 
euro toegang. Een tafel huren en re-
serveren kost 5 euro en hiervoor kan 
vanaf vrijdag 17.00 uur gebeld wor-
den naar 06- 10666878. Handela-
ren zijn aanwezig (alleen op uitno-
diging) met diverse soorten vogels, 
zoals tropische vogels, kanarie’s en 
kromsnavels. Er is ook een hande-
laar aanwezig met diverse soorten 
voer zoals, zaden, zaadmengsels en 
meelwormen.

Sursum Corda in de klas
Aalsmeer - Donderdag 14 mei heeft 
een groepje van muziekvereniging 
Sursum Corda de Immanuëlschool 
in Rijsenhout bezocht met dirigent 
Dick Hesselink. In het lesprogram-
ma werd verteld hoe geluid ontstaat 
en hoe je geluid uit een muziekin-
strument kunt krijgen. 
Het verschil tussen koperen blaas-
instrumenten en houten instrumen-
ten werd uitgelegd en uitgebreid 
gedemonstreerd. Aan het einde van 
de les kon iedereen een muziekin-
strument uitproberen. Daar werd 
enthousiast gebruik van gemaakt 
en tot verbazing van de scholieren 
lukte meestal al gauw om een toon 
te produceren. Afgelopen zaterdag 
was de vereniging ook actief bij de 
open dag van muziekschool Pier K 
in Hoofddorp. 

Nieuwe leden welkom
Sursum Corda zoekt nieuwe leden. 
Als je nog met muzieklessen moet 
beginnen, kun je ook lid worden van 
de vereniging. Je kunt dan in aan-

merking komen voor korting op 
de muzieklessen bij muziekschool 
Pier K in Hoofddorp of de Hint in 
Aalsmeer. Dit is afhankelijk van de 
gemeente waarin je woont. Er zijn 
ook nog een aantal instrumenten 
beschikbaar bij de vereniging, le-
den kunnen die in bruikleen krijgen. 
Muzikanten die al een aantal maan-
den les hebben gehad zijn van har-
te welkom bij Jeugd- en opleidings-
orkest Jong Sursum. Vrijdag na he-
melvaart wordt er niet gerepeteerd, 
maar die week daarna kunnen be-
langstellenden binnenlopen tijdens 
de repetitie van 18.45 tot 19.45 uur 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat 
12. Sursum Corda doet ook mee met 
de C1000 clubactie. Vanaf 18 mei 
ontvangen klanten van de C1000 bij 
iedere 10 euro boodschappen een 
munt. Achter de kassa kunt u de 
munten in de Sursum Corda spaar-
buis doen. Steun Sursum Corda en 
geef hen uw C1000 munten. De ver-
eniging wil graag haar instrumenta-
rium vernieuwen! 

Toestelturnen derde divisie
Maryse van Balen 6e op NK
Aalsmeer - Zaterdag 16 mei werd 
in Deventer het bondskampioen-
schap 3e divisie geturnd. Na diverse 
voorrondes had Maryse van Balen 
zich voor deze finalewedstrijd we-
ten te plaatsen. Zij kwam uit in een 
sterk deelnemersveld met 36 turn-
sters. Het eerste toestel was sprong 
waar zij een mooi overslag liet zien. 
Het tweede toestel was brug on-
gelijk. Zij turnde een keurige oefe-
ning en was de enige turnster van 
de wedstrijd die een reus, een rond-
zwaai rond de hoge ligger, in haar 
oefening liet zien. Dit ontging ook 
het publiek niet. Hierna was de balk 
aan de beurt, altijd weer spannend. 
Ook op balk was Maryse prima in 
vorm en met een 8,700 behaalde 
zij de hoogste toestelscore van de 
wedstrijd. Tot slot de vloeroefening. 
Maryse turnde een goede oefening 
met mooie series. Zij behaalde een 
zesde plaats op dit NK en kan te-
rugzien op een zeer geslaagd wed-
strijdseizoen waarin zij een succes-
volle overstap heeft weten te maken 
van de 4e naar de 3e divisie!

Liza zevende
Op zondag 17 mei turnde Liza Tiche-
laar in Deventer de halve finale NK, 
1e divisie. Dit was een wedstrijd van 
hoog niveau. Liza begon op vloer. 
Door een rugblessure kon zij geen 
anderhalve schroef doen, maar ver-
der ging haar oefening goed. Hier-
na was sprong aan de beurt. Sprong 
ging goed en zij behaalde met een 
8,450 het vierde wedstrijdcijfer op 
dit toestel. Het derde toestel was de 
brug ongelijk. Hier maakte Liza een 
klein foutje wat zij zeer goed her-
stelde. Als laatste toestel was balk 
aan de beurt. Hierop turnde Liza 
een nieuw element, hurksprong he-
le draai, helaas viel ze er hierbij af, 
maar verder turnde zij een prima oe-
fening. Liza heeft een goede wed-
strijd geturnd en behaalde een ze-
vende plaats. Hiermee heeft zij zich 
ruim geplaatst voor de landelijke fi-
nale op 6 juni in Haarlem. Beide da-
mes komen sinds dit seizoen uit voor 
SV PAX Haarlemmermeer en trainen 
onder deskundige begeleiding van 
Frank en Irene Beijnvoort!

Maryse van Balen met trainer Frank Beijnvoort
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Nieuwe uitdaging voor Esther en Pascalle

Knappe Kappers overgenomen 
door eigenaressen Get The Look

Verwendag 
Viva La Donna
 
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
28 mei organiseert Schoonheidssa-
lon De Brug gratis verwenbehande-
lingen voor vrouwen met kanker. Ei-
genares Brenda Peetoom verzorgd 
deze gratis behandelingen, omdat 
ze meewerkt aan de jaarlijkse Viva

Aalsmeer - Donderdag 28 mei is 
het alweer 11 jaar geleden dat Anet-
te van Grieken de nieuwe eigenaar 
werd van SlenderYou Aalsmeer. Dat 
wordt gevierd met leuke aanbiedin-
gen in de Gekkeweek van 25 mei tot 
en met 1 juni. Bij het beautycenter 
in de Hadleystraat kan men naast 
het bekende slenderen tegenwoor-
dig ook terecht voor een Hot Stone 
massage. Dit is een massage waar-
bij alle druk- en pijnpunten eerst 
worden opgewarmd met specia-
le lava stenen, waarna een heerlij-
ke massage met deze stenen volgt. 
Dit alles gebeurt in een relaxte om-
geving met kaarsjes en ontspan-
nen muziek. Naast het slenderen, 
de schoonheidssalon en de zonne-
bank kunnen klanten ook terecht 
voor een persoonlijke begeleiding 
bij het afvallen. Dit gaat in combi-
natie met het Cambridge Diet en/
of Hypoxi. Het Cambridge Diet biedt 
de mogelijkheid om in een korte tijd 
op makkelijke wijze veel kilo’s kwijt 
te raken zonder jojo effect. Dit kan 
eventueel in combinatie met de Hy-

poxi dat ervoor zorgt dat het afval-
len op de plaatsen gebeurt waar ge-
wild. Hypoxi is tevens een uitsteken-
de methode voor huidverbetering en 
versteviging en/of cellulitis bestrij-
ding. Het is ook mogelijk om de Hy-
poxi zonder Cabridge Diet te doen, 
de deelnemer gaat dan op de home 
trainer in een vacu-bak en fietst een 
half uur in een speciaal op de indi-
vidu afgestemd vacuümprogramma. 
SlenderYou is een erkend leerbe-
drijf. Annette neemt zelfs plaats in 
een speciale adviescommissie die 
scholen begeleid en adviseert in de 
begeleiding van leerlingen binnen 
een bedrijf. Naast de vaste schoon-
heidsspecialistes en pedicure, Mari-
on, Liza en Jessica lopen 9 leerlin-
gen in de salon. In de Gekkeweek 
geven de leerlingen tegen een laag 
tarief kleine behandelingen om te 
leren hoe het er werkelijk in praktijk 
aan toegaat. Dit alles natuurlijk on-
der begeleiding van praktijkbegelei-
ders. Kom gerust langs in de Gek-
keweek of maak een afspraak tel. 
0297-346832.

SlenderYou viert 11 jarig 
bestaan met Gekkeweek

Aalsmeer - Per 1 mei heeft kapsa-
lon Get The Look, kapsalon Knappe 
Kappers aan de Marktstraat over-
genomen. Eigenaressen Esther en 
Pascalle begonnen 3,5 jaar geleden 
Get The Look in de Ophelialaan en 
hebben op 1 mei, naast de bestaan-
de vestiging, het nieuwe filiaal ge-
opend. Voor de klanten zal met deze 
overname weinig veranderen. Wel 
ligt kapsalon Get The Look qua prij-
zen van de behandelingen onder de 
prijs van Knappe Kappers. Ook kun-
nen klanten, in tegenstelling tot in 
het filiaal aan de Ophelialaan, zo-
wel met als zonder afspraak in de 
Marktstraat terecht. Bij de kapsa-
lon in de Ophelialaan kunnen klan-
ten alleen binnen lopen zonder af-
spraak. De nadruk van Get The 
Look ligt vooral op een ongedwon-
gen huiselijke sfeer creëren, waar-

door de klanten zich op hun gemak 
voelen. Uiteraard staat voor iedere 
klant koffie of thee klaar. Tevens is 
het mogelijk om bij een behande-
ling een goed advies over eventu-
ele haarkleuren of kapsels te krij-
gen. De medewerkers zijn goed op-
geleid en volgen regelmatig trainin-
gen van L’oreal om zo up to date 
mogelijk te blijven. Angela en Ja-
nita, die eerst bij Knappe Kappers 
werkten, zullen werkzaam blijven bij 
Get The Look. Samen met de ande-
re medewerkers van Get The Look, 
Bianca en Lindsey, vormen de in to-
taal zes meiden een leuk team. Za-
terdag 9 mei zijn ze gezamenlijk uit 
eten geweest om de nieuwe ope-
ning te vieren. Van verbouwen is nu 
nog geen sprake, wel zijn Esther en 
Pascalle druk bezig met het interi-
eur te veranderen en zullen de kleu-

ren van Get The Look, zwart, rood 
en wit, ook in het nieuwe filiaal te-
rugkomen. Al met al vinden Esther 
en Pascalle het een leuke uitdaging 
weer een nieuw filiaal te starten en 
gaan vol frisse moed de toekomst 
tegemoet. Voor meer informatie be-
zoek de website www.getthelook.nl. 
Voor een afspraak bel Get The Look 
in de Marktstraat, tel. 0297-360376. 
Of loop binnen bij Ophelialaan 79. 
Get The Look is op maandag geslo-
ten. Op dinsdag, woensdag en don-
derdag is de kapsalon geopend van 
9.00 uur tot 17.30 uur, op vrijdag van 
9.00 uur tot 20.00 en zaterdag van 
8.30 uur tot 15.30 uur. Bij de kap-
salon in de Markstraat is op vrijdag 
geen koopavond en sluit de kapsa-
lon om 17.30 uur in plaats van 20.00 
uur.
Ramona v.d Ochtend

Aalsmeer - ,,De sierteeltsector is 
sterk genoeg, innovatief en voldoen-
de veerkrachtig om door de huidige 
crisis te komen. Verdere ontwikke-
ling van de greenports speelt hier-
bij een belangrijke rol. En vooral het 
vakmanschap van de ondernemers 
in de sector’’. Deze conclusie trok 
directievoorzitter Timo Huges van 
FloraHolland tijdens de discussie-
bijeenkomst die Rotary Aalsmeer-
Mijdrecht-Uithoorn op 18 mei or-
ganiseerde over het thema ‘Hoe 
blijft Aalsmeer e.o. een wereldcen-
trum in de sierteelthandel?’. Ande-
re inleiders waren directeur Piet van 
Ruler van Greenpark Aalsmeer Ge-
biedsontwikkeling, voorzitter Ni-
co van Ruiten van LTO Noord Glas-
kracht en Leon Buskermolen, alge-
meen directeur van Schreurs in De 
Kwakel, waar de themabijeenkomst 
werd georganiseerd. Huges was ge-
vraagd spontaan te reageren op de 
inleidingen van de drie sprekers, die 
met Joost Hoffscholte, voormalig 
burgemeester van Aalsmeer als dis-
cussieleider, verschillende ontwik-
kelingen voor het voetlicht brach-
ten. De huidige economische tegen-
wind, zo gaf Hoffscholte aan, gaat 
aan de sierteeltsector niet voorbij: 
de omzet van zowel veilingen als ex-
porteurs is in de eerste vier maan-
den dit jaar gekrompen met 8% en 
dat leidt tot bezuinigingen, reorga-
nisaties en veranderingen in de ke-
ten.

Internationalisering
Leon Buskermolen legde in de pre-
sentatie over Schreurs, breeder en 
vermeerderaar van rozen en ger-

bera’s, het accent op de internati-
onalisering. Schreurs levert jonge 
planten aan telers in honderd lan-
den, waarbij licenties en kwekers-
recht ook tot de commerciële acti-
viteiten horen. ,,Internationaal moet 
je dat met sectorgenoten heel goed 
regelen’’, hield hij de ruim zestig be-
zoekers van de bijeenkomst voor. 
Schreurs heeft productievestigin-
gen in Nederland, Ecuador, Colom-
bia en Kenia en  daarnaast ook test-
locaties voor nieuwe rassen in Italië, 
Ethiopië, Japan en China. ,,Vestiging 
in Nederland bij Aalsmeer is echter 
heel belangrijk, omdat deze markt-
plaats in de hele wereld geldt als 
de belangrijkste graadmeter voor 
de ontwikkelingen van vraag, aan-
bod en prijsvorming’’, legde hij uit. 
Van Ruler ging in op de mogelijk-
heden om de marktplaats Aalsmeer 
in het voordeel van de hele Neder-
landse sierteeltfunctie te verster-
ken met de ontwikkeling van Bloo-
min’Holland. Dit concept maakt deel 
uit van Greenpark Aalsmeer, het 
bedrijventerrein van 180 ha dat in 
Aalsmeer en Uithoorn rond de om-
gelegde N201 wordt ontwikkeld. 
Bloomin’ Holland wil de functies 
van marktplaats, ontmoetingscen- 
trum, showcase, kenniscentrum en 
experience center combineren. ,,In 
de internationale bloemenwereld is 
Aalsmeer een merk. Dat kunnen we 
benutten in het belang van de hele 
sector’’ aldus Van Ruler. 

Glastuinbouw duurzame 
leverancier
Met de toekomstige rol van de glas-
tuinbouw als duurzame leverancier 

van meerdere productvormen sloot 
Nico van Ruiten zijn presentatie af. 
,,We leveren nu al gezonde groen-
tes en welzijn, dankzij bijvoorbeeld 
het zuiverende effect van planten. 
We leveren straks duurzame energie 
met de kas als energiebron. En de 
glastuinbouw heeft heel veel tech-
niek en technologie om ook schoon 
water te produceren’’, schetste hij 
als toekomstbeeld. Als voorbeel-
den noemde hij onder meer, dat met 
1 hectare van de gesloten kas ook 
500 woningen kunnen worden ver-
warmd en dat warmtekrachtinstalla-
ties in de glastuinbouw nu al net zo-
veel energie leveren als drie klassie-
ke kolencentrales. 
,,De huidige crisis laat echter ook 
diepe sporen na in de sector, die 
in de kern gezond is met een groot 
belang voor de Nederlandse eco-
nomie’’ aldus Van Ruiten, die hier-
bij verwees naar de exportwaarde 
van € 15,6 miljard van de Nederland-
se tuinbouw, de directe en indirecte 
werkgelegenheid van 350.000 per-
sonen en de belangrijke rol in de sa-
menleving.
,,Economisch gezien levert de glas-
tuinbouw meer dan bijvoorbeeld 
Schiphol of de Rotterdamse Ha-
ven’’, vergeleek hij. Tijdens de dis-
cussies erkenden de sprekers, dat 
de bekendheid over de huidige rol 
en toekomstige mogelijkheden van 
de tuinbouw onvoldoende is. ,,Me-
de daarom is deze bijeenkomst ge-
organiseerd, want de sector heeft er 
weer ambassadeurs bij gekregen. 
Door de presentaties en zeker door 
het bedrijfsbezoek’’, sloot discussie-
leider Hoffscholte af.

“Innovatieve sector heeft voldoende veerkracht”

Themabijeenkomst Rotary over 
toekomst sierteelthandel 

De sprekers tijdens de discussiebijeenkomst bezochten vooraf het bedrijf van Schreurs in De Kwakel (vlnr) Nico van 
Ruiten, Timo Huges, Joost Hoffscholte, Leon Buskermolen en Piet van Ruler. 

 

Aalsmeer - Dit voorjaar wordt de 
zaterdagavond in restaurant Fontai-
ne Royale aan de Dr. Willem Drees-
weg 1 opgeluisterd met live jazz. Be-
zoekers kunnen genieten van een 
heerlijk menu en easy listening mu-
ziek welke ten gehore gebracht 
wordt door veelbelovende nieuwe 
jazzartiesten. Aanstaande zaterdag 
23 mei treedt Trick of Light op. Dit 
duo bestaat uit gitarist Rick Kostelijk 
en Gerard van den Berg op contra-
bas. Tussen 18.30 en 21.30 uur is er 
live jazz. Rick Kostelijk speelt vanaf 
zijn tiende gitaar. Op zijn 21e wordt 
hij (als autodidact) toegelaten aan 
het conservatorium waar hij is afge-
studeerd als leerling van Eef Aabers. 
Hij heeft onder andere met Bert van 

den Brink, Cor Bakker en Laura Fy-
gi gespeeld. Gerard van den Berg 
speelt zowel klassiek als modern re-
pertoire variërend van Bach tot Ab-
ba. Hij heeft samengewerkt met on-
der andere Paul van Kemenade, Ad 
Colen, Wim Bronnenberg, Wim Ke-
gel. De leden van Trick of Light spe-
len graag als duo. In deze kleine 
bezetting is veel vrijheid te vinden, 
maar het is ook een delicate omge-
ving waarin beide artiesten een gro-
te invloed hebben op het totale ge-
luid. Ze spelen gevarieerde muziek, 
van jazz standards tot bekende pop 
melodieën. Reserveren is aan te ra-
den en dit kan via 020-6401501 of 
te mailen naar reservering@fontai-
neroyale.nl.

Fontaine Royale goes jazz 
met Trick of Light zaterdag

Gerard  Rick

De Ark
Opbrengst naar 
goed doel
Rijsenhout - Maandag 25 mei is 
het negen jaar geleden dat bloe-
menshop De Ark is geopend aan 
de Werf in Rijsenhout. In de bloe-
menshop zijn niet alleen bloemen 
en planten te koop, maar ook cre-
atieve spullen zoals onder ande-
re  handgemaakte kaarten en pop-
pen. Ook worden er in De Ark veel 
tweede hands spullen verkocht. De 
opbrengst van dit alles is al negen 
jaar bestemd voor twee goede doe-
len.  De World Servants en het Li-
lianafonds worden al vijftien jaar 
door eigenares Gerda en haar man 
gesteund en vooralsnog blijven zij 
zich inzetten voor deze stichtingen. 
Steun ook deze twee doelen en kom 
gerust een keer kijken en kopen in 
De Ark! 

La Donna Dag. Viva la Donna is 
een stichting voor vrouwen die door 
kanker zijn getroffen, en hen onder-
steunt met onder andere kennis, po-
sitief ondersteunende programma’s, 
verwen- en nazorgbehandelingen 
ter verbetering van hun herstel en 
bewustwording om vitaal te leven. 
Lotgenoten kunnen zich aanmelden 
via de website www.vivaladonna.nl. 
Voor een afspraak bij schoonheids-
salon De Burg, bel. 020-6537339.

Rijsenhout - Dinsdag 19 mei pre-
senteerden Biemond & van Wijk en 
De Meerlanden de eerste afvalinza-
melwagen, die volledig op aardgas 
rijdt. Het gaat om de Mercedes Eco-
nic NGT (Natural Gas Technology). 
De Meerlanden gaat deze milieu-
vriendelijke vuilniswagen inzetten in 
de gemeenten Haarlemmermeer en 
Aalsmeer. De Mercedes Econic be-
antwoordt aan de strenge emissie-
norm EEV (Enhanced Environmen-
tally friendly Vehicle) en draagt zo 
actief bij tot het milieubehoud. Bo-
vendien produceert de Econic op 

aardgas 50 procent minder lawaai. 
In 2010 is op het terrein van De 
Meerlanden een heel nieuwe ver-
werkingsinstallatie gereed voor ver-
gisting van gft-afval. Bij vergisting 
komt naast compost ook gas vrij. 
Van dit gas maakt De Meerlanden 
groengas. Groengas kan gebruikt 
worden om te verwarmen, maar er 
kan ook op gereden worden. Straks 
rijdt deze vuilniswagen klimaat-
neutraal op het door De Meerlan-
den ingezamelde gft-afval. Hierdoor 
draagt ze bij aan het verminderen 
van vervuiling door verkeer.   

De Meerlanden en Biemond & 
Van Wijk gaan voor aardgas

Aalsmeer - De jaarlijkse collecte 
tijdens de Nationale Hartweek van 
14 tot en met 17 april in  Aalsmeer 
heeft dit jaar 10.633.34 euro opge-
bracht. De Nederlandse Hartstich-
ting bedankt haar vrijwilligers, col-
lectanten en gevers van harte voor 
het behalen van dit goede resultaat! 
De Vrienden van de Hartstichting 
afdeling Aalsmeer is trots op het 
hechte team van collectanten. Dit 
jaar waren de familie Keuss en de 
heer Spoor jubilarissen. Zij deden 
voor de tiende keer mee. Bijzonde-
re jubilarissen zijn mevrouw Weg-
brands en de heer Jos Hooijman. 
Voor de 25e keer waren zij betrok-
ken bij de organisatie in Aalsmeer! 
Zij werden bedankt met een atten-
tie. De jubilarissen en hun collega’s 
beschouwen hun bijdrage als de ge-
woonste zaak van de wereld en wil-
len daar helemaal geen ophef over. 

Wilt u meer weten of bent u geïn-
teresseerd om mee te doen in het 
team van de Vrienden van de Hart-
stichting afdeling Aalsmeer? Extra 
handen zijn altijd welkom! Contact 
opnemen kan met coördinator Be-
rend Vollmuller, telefoon 360963.

Opbrengst voor onderzoek
De Hartstichting besteedt de op-
brengst van de collecte aan on-
derzoek, patiëntenzorg, preventie 
en voorlichting. En dat is hard no-
dig, want hart- en vaatziekten zijn 
nog steeds volksziekte nummer één. 
Jaarlijks sterven er 50.000 men-
sen aan. Honderdduizenden men-
sen moeten leven met de dagelijk-
se gevolgen van een hart- of vaat-
ziekte. Daarom blijft de Hartstich-
ting zich inzetten. Dat kan alleen 
dank zij de steun van de Nederland-
se bevolking.

Hartstichting bedankt 
collectanten en inwoners
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Autobeautydag bij ABS 
Pijnaker een ware hit!
Aalsmeer - Het was Nationale Au-
to Beautydag afgelopen zaterdag 
en ABS Pijnaker aan het Schinkel-
dijkje heette bezoekers vanaf 9.00 
uur al van harte welkom. Velen had-
den de aankondiging op de kalen-
der geschreven, zo bleek zaterdag. 
Het was gewoon lekker druk bij het 
moderne bedrijf. 
Tijdens de autobeautydag was het 
prima profiteren voor autobezitters 
met een deukje dat weggewerkt 
moest worden. Daarnaast bood de 
beautydag nog veel meer interes-
sante kortingen op gebied van het 
spuiten van kleine lakschade bij-
voorbeeld. Die vervelende kras op 
de lak kon nu eindelijk eens worden 

weggewerkt. Je kon er op wachten 
met een kop koffie op thee. Wachten 
was trouwens helemaal geen straf 
want er was genoeg te zien. Be-
zoekers konden meekijken over de 
schouders van de heren uitdeukers 
en spuiters. Of even een blik werpen 
op die wel erg mooie (natuurlijk ro-
de) Ferrari. En niet naar huis zonder 
Kika-beer of Kika-sleutelhanger. Na 
de Geraniummarkt in het centrum 
van Aalsmeer was deze keer de Au-
tobeautydag aan de beurt om aan-
dacht voor de strijd tegen kinder-
kanker te vragen. De kraam deed 
zeer goede zaken...
Al met al een heel geslaagd evene-
ment.

Aalsmeer - Woensdagavond 13 
mei stonden de deuren van het on-
langs geopende Logistieke Mid-
delen Centrum van FloraHolland 
Aalsmeer open voor omwonenden. 
Normaal gesproken is dit gedeel-
te van de veiling niet toegankelijk 
voor bezoekers, maar nu werd een 
uitzondering gemaakt. Paul Reni-
rie, chef Logistieke Middelen, bege-
leidde de Aalsmeerders tijdens hun 
kijkje achter de schermen. Geduren-
de de rondleiding werden de ver-
schillende logistieke diensten uitge-
breid toegelicht en was er gelegen-
heid om vragen te stellen. Op de-
ze manier geeft de veiling ook om-
wonenden de gelegenheid om ken-
nis te nemen van de laatste ontwik-
kelingen op het veilingcomplex. Er 
werd positief gereageerd op het ini-
tiatief van de veiling. “Ik ben mijn 
hele leven verbonden geweest aan 
de veiling. Inmiddels ben ik gepen-
sioneerd, maar nog steeds geïnte-
resseerd in de ontwikkelingen rond-
om de veiling. Dit is een leuke kans 
om eens achter de schermen te kij-

ken”, aldus de heer Schreuders, één 
van de omwonenden.
In het Logistieke Middelen Cen-
trum wordt alles rondom logistie-
ke middelen op één locatie gere-
geld volgens het ‘one stop shop-
ping’ concept. Dat zorgt voor ex-
tra gebruiksgemak voor Aalsmeer-
relaties. In het centrum zijn name-
lijk het depot voor Deense Contai-
ners en de fustwinkel, een maga-
zijn voor de ontvangst en de uitgif-
te van eenmalig verpakkingsmateri-
aal (emmers, trays, dozen) en voor-
bereiding, inname en uitgifte van in-
ter-depot transport (transport tus-
sen FloraHolland-vestigingen) geïn-
tegreerd. Het 10.000 vierkante me-
ter grote middelencentrum biedt 
naast 13 docks ruime buitenverla-
dingsmogelijkheden. Door diverse 
ergonomische aanpassingen erva-
ren medewerkers verbeterde werk-
omstandigheden in het nieuwe ge-
bouw. Door het samenvoegen van 
verschillende diensten op één loca-
tie werkt FloraHolland Aalsmeer ef-
ficiënter.

Een veilingmedewerker bereidt de uitgifte van eenmalig verpakkingsmateriaal 
voor in het nieuwe Logistieke Middelen Centrum.

Aalsmeer - De lente is nog in vol-
le gang, maar bij FloraHolland komt 
de zomer al om de hoek kijken. Op 
woensdag 27 en donderdag 28 mei 
organiseert FloraHolland de Flora-
Holland Summer Sale in Aalsmeer. 
De Summer Sale is een handels-
beurs voor exporteurs, die met na-
me in het teken staat van zomerse 
producten. Dit keer wordt niet al-
leen het actuele plantenaanbod ge-
presenteerd. Ook het beschikbare 
assortiment snijbloemen van Flora-
Holland Connect is vertegenwoor-
digd. Seizoensproducten die speci-
fiek bedoeld zijn voor balkon en ter-
ras krijgen dit keer extra aandacht. 
Ruim 450 monsterpartijen tuinplan-
ten worden tijdens de beurs gepre-
senteerd. Zo kan de bezoeker er te-
recht voor producten als Bougain-
villea, Fuchsia, Hibiscus, Hydrangea 
en Clematis. Het aanbod van Per-
soonlijke Verkoop is te vinden op 
een apart monsterplein. 
Bijzonder aan de FloraHolland Sum-
mer Sale 2009 is de aanwezigheid 
van een breed assortiment snijbloe-
men. Op ruim 300 vierkante meter 
vindt de bezoeker hier een diversi-
teit aan snijbloemen die tot en met 
oktober beschikbaar zijn. 

Nieuwe kopersmodule
FloraHolland e-Trade, de virtuele 
marktplaats voor snijbloemen, lan-
ceert tijdens de beurs een nieuwe 
kopersmodule. Kopers kunnen de 

stand binnenlopen voor een demon-
stratie. Ook PlantConnect.nl, de on-
line catalogus van het Nederland-
se plantenassortiment, is vertegen-
woordigd in deze stand. Daarnaast 
is het op woensdag 27 mei mogelijk 
om deel te nemen aan één van de 
workshops over digitaal zaken doen. 
Om 11.00 uur start de workshop ‘Di-
gitaal zaken doen voor snijbloemen’ 
op het cateringplein. Om 12.00 uur 
kunnen geïnteresseerden zich hier 
laten informeren over ‘Digitaal za-
ken doen voor planten’. 

Drie inloopseminars
Op donderdag 28 mei worden drie 
inloopseminars georganiseerd op 
het cateringplein. Tijdens de pre-
sentatie ‘Vrouwen bepalen uw mar-
ge’ laat FloraHolland zien hoe meer 
invloed kan worden uitgeoefend op 
het aankoopgedrag van de consu-
ment (12.00 uur). Kopers en kwe-
kers die nieuwsgierig zijn wat hun 
handel doet in de drie belangrijkste 
afzetregio’s voor snijbloemen (11.30 
uur) en boomkwekerijproducten 
(12.30 uur), ontvangen hierover in-
formatie tijdens één van de lan-
denpresentaties. De FloraHolland 
Summer Sale wordt georganiseerd 
bij FloraHolland Connect op vesti-
ging Aalsmeer. De borden ‘Handels-
beurs’ op het terrein wijzen de be-
zoekers de weg. De beurs is open 
van 8.30 tot 16 uur op woensdag en 
van 8.30 tot 14 uur op donderdag.

Zomers planten en bloemen  
op saledagen FloraHolland 

Aalsmeer - Vanaf dinsdag 19 mei 
staat op televisie de serie ‘Soeter-
beeck in Afrika’ stil bij het werk van 
Dorcas. Pauline Kuijper reist naar 
Rundugai in Tanzania. Daar be-
zoekt ze het project Adopt a Gran-
ny. De Rundugai-regio is zwaar ge-
troffen door de aidsepidemie. Veel 
ouderen hebben noodgedwongen 
de zorg voor hun kleinkinderen op 
zich moeten nemen. Wie er voor 
hen zelf gaat zorgen als ze dat ma-
terieel en fysiek niet meer redden, is 
zeer de vraag. Om het leven van de-
ze mensen iets makkelijker te ma-
ken heeft de hulporganisatie Dorcas 
een adoptieproject opgezet. ‘Soeter-
beeck in Afrika’ is een zes delige se-
rie, die tot en met 23 juni wordt uit-
gezonden door RKK op dinsdag-
middag om 17.05 uur op Nederland 
2. Inmiddels is Dorcas wel een be-
grip geworden is Aalsmeer. Er is 
niet alleen de Dorcaswinkel aan de 
Aalsmeerderweg 173a, een kring-
loopwinkel waar mensen hun over-
bodig geworden spullen afstaan 
waarna deze in de winkel een kans 
op een tweede leven krijgen. De op-
brengst van de winkel, die door zo’n 
85 vrijwilligers wordt gerund, wordt 
gebruikt om projecten van Dorcas 
Hulp Nederland te financieren. Op 
dit moment is dat een project in Al-
banië waar in het dorp Dembe een 
(drink)watersysteem zal worden 
aangelegd. De bewoners krijgen er 
scholing over hygiëne, gezondheid 

en hiv/aids. Dorcas ontvangt hier-
voor subsidie van NCDO, Neder-
lands Comité Duurzame Ontwikke-
ling. En dan heeft Dorcas Aalsmeer 
ook nog vier Granny’s en vier fami-
lies in de Oekraïne en Roemenië ge-
adopteerd. Hierbij steunen ze, een 
hulpprogramma van Dorcas Neder-
land, dat erop gericht is om ouderen 
en families die vaak onder zeer ar-
moedige en slechte omstandighe-
den leven een menswaardig bestaan 
te geven. Maar ook de kledingbak-
ken die door heel Aalsmeer staan. 
Wekelijks sorteren zo’n 15 mensen 
ongeveer zestig zakken kleding die 
op transport gaan naar landen in 
Oost Europa en Afrika, naar mensen 
die zelf geen kleding kunnen kopen. 
En dan natuurlijk de voedselactie 
die jaarlijks in november wordt ge-
houden. Van de opgehaalde goede-
ren worden dan pakketten gemaakt 
die uitgedeeld worden aan de aller-
armsten in Oost Europa en Afrika. 
Kort gezegd zet Dorcas zich in voor 
de allerarmsten van de wereld. Wilt 
u ook wat doen? Breng dan uw kle-
ding naar de Dorcaskledingbakken, 
uw afgedankte spullen naar de Dor-
caswinkel of loop de winkel eens in, 
er staat beslist iets van uw gading. 
De Dorcas-winkel is iedere dinsdag, 
donderdag en zaterdag geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur en is telefo-
nisch bereikbaar via 0297-362043. 
Meer informatie over Dorcas zie: 
www.Dorcas.nl.

Dorcas op de bres voor 
allerarmsten in de wereld

Aalsmeer - Op zondag 21 juni ver-
trekt vanuit Aalsmeer weer een 
toerrit voor klassieke auto´s en mo-
toren die minimaal 25 jaar oud zijn. 
´Aalsmeer Roest Niet´ voert de deel-
nemers dit jaar door de Bollenstreek 
en een deel van het Groene Hart. 
Met Flynth adviseurs en accoun-
tants als hoofdsponsor voor 2009 en 
2010 is de organisatie blij met een 
enthousiaste partner die de komen-
de edities van Aalsmeer Roest Niet 
mogelijk maakt. Aalsmeer Roest 
Niet is een evenement dat wordt 
georganiseerd door de Stichting 
Historische Bloemenrace Aalsmeer 
(HiBRA) en Winkeliersvereniging 
Aalsmeer Centrum (WVAC). Na het 
succes met ruim 10.000 bezoekers 
en 120 deelnemers in 2008, wordt 
het evenement dit jaar op zondag 21 
juni gehouden. Het programma be-
staat uit twee delen. Na de start van 
de eerste auto om  9.00 uur bij The 
Beach aan de Oosteinderweg rijden 

de deelnemers een mooie toerrit met 
een lengte van circa 100 kilometer 
door de Bollenstreek en een deel 
van het Groene Hart. Na de finish 
op het Raadhuisplein zijn de auto´s 
en motoren ´s middags door het pu-
bliek te bezichtigen in het centrum 
van Aalsmeer. De Aalsmeerse ho-
reca zorgt voor een gezellige sfeer 
in het centrum. De prijsuitreiking in 
de diverse categorieën is rond 17.00 
uur bij De Oude Veiling in de Markt-
straat in Aalsmeer. 
Deelname is mogelijk met een au-
to of motor van vóór 1 januari 1984. 
Het enthousiasme voor het evene-
ment, met inmiddels meer dan 100 
inschrijvingen, is ook dit jaar weer 
groot. Met een maximum van 175 
deelnemers wordt aangeraden om 
niet te lang te wachten als u zich wilt 
inschrijven. Alle informatie over het 
evenement en het inschrijfformulier 
is te vinden op www.aalsmeerroest-
niet.com.

Inschrijven Aalsmeer Roest Niet op 21 juni 

Toerrit met klassieke auto’s 
en motoren door de regio

Rijsenhout - Op zaterdag 13 juni 
organiseert de Feestweek Rijsen-
hout een toerrit voor sportwagens, 
klassiekers en cabrio’s. De deelna-
me bedraagt 25 euro per equipe van 
twee personen. 
Deelnemers ontvangen hiervoor 
een routeboek volgens het ‘bolle-
tje-pijltje’ systeem en een rally-
schild. Tevens wordt onderweg ge-

zorgd voor een eenvoudige boe-
renlunch. Er kunnen maximaal zes-
tig equipes aan deze rit deelnemen, 
dus haast qua inschrijving is gebo-
den. Dit via www.feestweekrijsen-
hout.nl. Startplaats van de toerrit op 
13 juni is het Konnetlaantje en van-
af 11.00 uur gaat de stoet rijden. De 
rallybescheiden kunnen vanaf 10.00 
uur afgehaald worden.

Feestweek organiseert toerrit 
voor klassiekers en cabrio’s

Kudelstaart - Het Interkerkelijk 
Koor “Song of Joy” uit Kudelstaart 
is begonnen met het instuderen van 
een nieuw muziekstuk. Het stuk zal 
worden uitgevoerd in de week voor 
Pasen 2010 en betreft de Passie-
cantate Lam Gods en de Paas-can-
tate Christus is waarlijk opgestaan. 
Beide muziekstukken zijn uit het 
Oratorium ‘van Liefde ongekend’ 
geschreven voor gemengd koor 
door Hans de Ruiter, de muziekbe-
werking is van Johan Bredewout. 
Het is een geweldig stuk muziek dat 
heerlijk gezongen wordt, waarbij de 
zang wordt afgewisseld met mu-
ziek en declamaties. Als u van zin-

gen houdt, dan is dit een ideale ge-
legenheid om u als koorlid aan te 
melden, zodat u het stuk mee kunt 
instuderen. Uiteraard kunt u eerst 
komen oriënterend komen kijken en 
enkele repetities bijwonen alvorens 
een beslissing te nemen.
Het koor repeteert iedere dinsdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in de 
kerkzaal van de Samen-op-Weg ge-
meente de Spil aan de Spilstraat 
5. Voor verdere informatie kan de 
website van het koor: www.song-
ofjoy.nl bekeken worden of telefo-
nisch contact opgenomen worden 
met pr-man Anton van Dusseldorp, 
tel. 0297-329380 of 06-33883243.

Nieuwe leden hartelijk welkom
Song of Joy zingt nieuw 
modern muziekstuk

Geslaagde dag 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Buurtvereniging Al-
len Weerbaar is dinsdag 12 mei een 
dagje uit geweest, gezellig bijklet-
sen. Het was heel dicht bij huis deze 
keer, een rondje Haarlemmermeer 
met een uitstapje naar Voorhout. 
Bezoek aan Tulip Land, koffie met 
appeltaart en slagroom, uitleg over 
het schilderij en een rondrit met

een gids door de bollenstreek. Na 
de lunch in Voorhout ging de groep 
weer terug naar de Haarlemmer-
meer naar de Kristalhoeve, allemaal 
Swarovski kristal. Hier konden de 
deelnemers leuke oorbellen en ket-
tinkjes kopen. Het diner was in de 
Zoete Inval in Haarlemmerliede en 
om 20.00 uur was de bus weer bij 
de Bloemhof terug. Helaas was de 
bus niet helemaal vol, maar het was 
toch een zeer zonnige en geslaag-
de dag.

Aalsmeer - Op zondag 24 mei is 
het weer tijd voor Plug & Play in The 
Beach. Gastheer van deze editie van 
Plug & Play is Robbert Tuinhof. De 
saxofonist zal samen met vele muzi-
kale talenten een leuke show neer-
zetten in de bar van The Beach. Ben 
je benieuwd naar de verrichtin-
gen van muzikaal talent uit de re-
gio, kom dan eens luisteren en laat 
je verrassen! De insteek van Plug 
& Play is dat muzikanten uit de re-
gio op het podium in de bar van The 

Beach hun muzikale kunnen verto-
nen aan een breed live publiek. Wil 
je als muzikant of band verzekerd 
zijn van een plekje tijdens Plug & 
Play, stuur dan een mailtje aan in-
fo@beach.nl Let op! Schrijf je wel in, 
want bij een grote opkomst krijgen 
de bands,  zangers en zangeressen 
die zich ingeschreven hebben, voor-
rang om op te treden. Plug & Play in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247 begint om 15.00 uur en eindigt 
rond 18.00 uur. De entree is gratis!

Plug and Play met Robbert 
Tuinhof in  The Beach

Bijeenkomst voor sportverenigingen

Sportnota gaat ter inzage
Aalsmeer - De behandeling van de 
terinzagelegging concept “Sportief 
Aalsmeer - Sportnota 2009-2013” 
tijdens het beraad was er op gericht 
om kennis te nemen van het con-
cept en deze ter inzage te leggen 
voor een termijn van zes weken. Niet 
over de sportnota zelf maar over het 
ter inzage leggen moest een be-
sluit genomen worden en daar gin-
gen alle fracties mee akkoord. Op 
3 juni zal er een speciale bijeen-
komst worden georganiseerd voor 
alle sportverenigingen en eventue-
le inspraakreacties zullen voor zo-
ver mogelijk meegenomen worden 
in de definitieve sportnota.

Aankoop woningen N201
De gemeente Aalsmeer heeft een 
overeenkomst gesloten met de pro-
vincie Noord-Holland over de aan-
koop van een aantal woningen 
grenzend aan de nieuwe N201. De-
ze (twaalf) woningen ondervinden 
grote overlast van de werkzaamhe-
den aan de nieuwe N201. De pro-
vincie verkoopt de woningen weer 
na afronding van de werkzaamhe-
den. De fracties konden zich vinden 

om de reserve N201+ te vormen en 
deze reserve te vullen vanuit de Al-
gemene Vrije Reserve met een be-
drag van 224 duizend euro. 

Notitie wijkraden
In de rondvraag wilde de AB-frac-
tie van wethouder Ronald Fransen 
weten of hij de inhoud van de noti-
tie aan de wijkraden van 7 mei on-
derschrijft en vooraf had gelezen en 
toestemming had gegeven de in-
houd openbaar te maken. Op maan-
dag 11 mei is met de wijkraden ge-
sproken en diverse passages zijn in-
middels uit de nota geschrapt om-
dat niet iedereen hier gelukkig mee 
was en per wijkraad zal op termijn 
een inventarisatie gemaakt worden. 

De wethouder geeft tevens aan dat 
hij op de hoogte was en de mening 
was toegedaan dat het geen kwaad 
kon en dat zou als een inschattings-
fout bestempeld kunnen worden. 
De gegevens zijn verstrekt als dis-
cussiestuk en daar verstaat de wet-
houder iets anders onder als open-
baar maken van vertrouwelijke in-
formatie.

Logistieke Middelen Centrum

Speciale rondleiding voor 
omwonenden bij Flora
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Aalsmeer - Kamer van Koophan-
del Amsterdam is blij met het con-
venant Greenport Aalsmeer dat 
overheid en bedrijfsleven onlangs 
tekenden. Uitbreiding en verster-
king van de sierteelt staan in Green-
port Aalsmeer centraal. Maar voor 
een florerende sierteeltsector is een 
goede bereikbaarheid van het ge-
bied ook van groot belang. Dank-
zij het convenant is de samenwer-
king van overheden en bedrijfsle-
ven niet meer vrijblijvend en weet 
de sierteeltsector waar zij aan toe is. 
Aan het convenant zijn een uitvoe-
ringsprogramma en een financieel 
commitment gekoppeld. 
Belangrijke onderdelen van de 
overeenkomst zijn de herstructu-
rering van glastuingebieden zoals 
Bachlaan in Aalsmeer en Iepen-
laan in Uithoorn en een nieuw glas-
tuingebied in Haarlemmermeer. Een 
logisch vervolg is de vertaling van 
de afspraken in structuur- en be-
stemmingsplannen van de provin-
cie en de gemeenten. Voor de uit-
voering van diverse projecten heeft 
de provincie Noord-Holland 10 mil-

joen toegezegd. Hiermee is Green-
port Aalsmeer er nog niet. Bereik-
baarheid van het gebied is minstens 
zo belangrijk.

Investeren in infrastructuur
Bereikbaarheid is voor Greenport 
Aalsmeer op dit moment nog een 
serieus knelpunt. In het uitvoerings-
programma is weliswaar een passa-
ge opgenomen over hoogwaardige 
verbindingen met het openbaar ver-
voer, maar bereikbaarheid over de 
weg is minstens zo belangrijk. Het 
goederenvervoer naar Flora Holland 
verloopt nog steeds moeizaam. Nu 
al is duidelijk dat de nieuwe N201 
al in 2018 haar capaciteit heeft be-
reikt. Om te voorkomen dat Green-
port Aalsmeer straks vrijwel onbe-
reikbaar is, moet dit knelpunt nu 
voortvarend worden aangepakt. KvK 
Amsterdam roept overheden op te 
investeren in een goede infrastruc-
tuur voor Greenport Aalsmeer. Want 
net als de mainports Rotterdam en 
Schiphol is ook Greenport Aalsmeer 
van cruciaal belang voor de Neder-
landse economie.

KvK: Greenport Aalsmeer 
van cruciaal belang!

Demobus Ov-
chipkaart
Aalsmeer - Het is de bedoeling, 
dat in 2009 de bewijzen voor het 
Openbaar Vervoer worden vervan-
gen door de OV-chipkaart. (strip-
penkaarten, treinkaartjes, abonne-
menten). De werking van dit nieu-
we systeem is voor de meeste men-
sen nog abracadabra. Daarom heeft 
VITA welzijn en advies (voorheen 
SWOA), in samenwerking met Con-
nexxion, een demonstratie-tour ge-
organiseerd, speciaal voor ouderen. 
In een speciale bus van Connexxion 
wordt dit systeem uitgelegd. Voor-
afgaand zal in wijksteunpunt Me-
ander met een film extra voorlich-
ting worden gegeven. Als u belang-
stelling heeft, dient u zich uiterlijk 
2 dagen van tevoren aan te mel-
den. Zonder aanmelding kunt u niet 
toegelaten worden. Vanaf het wijk-
steunpunt gaat u, na de voorlich-
ting, groepsgewijs naar de bus. De 
demo-bus komt langs in Aalsmeer 
op vrijdag 12 juni van 13.30 tot 15.30 
in wijksteunpunt Meander, Clema-
tisstraat 20, tel. 0297-323138.

ingezonden

Reactie wethouder Jaap Overbeek 
op artikel in Nieuwe Meerbode over 
mogelijke aankoop woningen Roer-
domplaan door Spirit:

“De avond van 23 april was be-
doeld om enerzijds de omwonen-
den te informeren over de mogelij-
ke aankoop van de jeugdhulpverle-
ninginstelling Spirit van de huizen in 
de Roerdomplaan 2-4 en anderzijds 
wilde Spirit graag weten wat de om-
wonenden van de plannen van Spi-
rit vonden. 
Gemeente en Spirit wilden een ge-
sprek aangaan met alle partijen, niet 
met de hele buurt maar alleen met 
de direct betrokkenen. Dit gesprek 
is er ook geweest; stichting Spirit 
heeft kunnen uitleggen hoe belang-
rijk het is dat jongeren in hun eigen 
omgeving worden opgevangen, de 
omwonenden hebben kunnen ver-
tellen hoe gehorig de woningen zijn, 

welke overlast ze verwachten en 
wat ze allemaal meegemaakt heb-
ben met de vorige bewoners. Kort-
om een zinvolle bijeenkomst voor 
alle partijen, waar goed naar elkaar 
is geluisterd. Met als resultaat dat 
Spirit op zoek gaat naar een andere 
pand in de gemeente.
Het is daarom jammer dat er gesug-
gereerd wordt dat de omgeving in 
het nauw gedreven werd door de-
ze bijeenkomst en dat er niet open 
gecommuniceerd werd want dat is 
beslist niet het geval. De sfeerteke-
ning in het artikel stemt in ieder ge-
val niet overeen met de sfeer zoals 
ik deze ervaren heb. Sterker, ik vond 
de inbreng van, vooral de direct be-
trokken buren, uitermate evenwich-
tig. De leiding van deze avond door 
de voorzitter van de wijkraad, dhr. 
Wielaart, zal ook zeker hebben bij-
gedragen aan het welslagen van 
deze inspraakavond.”

Wethouder Overbeek over Spirit

Vuilnisbak dag 
later opgehaald!
Aalsmeer - In verband met hemel-
vaart en tweede pinksterdag komt 
de afvalwagen van De Meerlan-
den deze week en in week 23 een 
dag later langs in alle wijken om in-
woners te ontdoen van hun gft- en 
rest-afval. Op beide feestdagen is 
overigens ook de milieustraat in Rij-
senhout gesloten. De papierinza-
meling op woensdag om de week 
blijft onveranderd. Voor meer infor-
matie kan de afvalkalender bekeken 
worden of de website www.meer-
landen.nl.

                                                                          Wethouder Berry Nijmeijer

Aalsmeer - Afgelopen maandag 11 
mei presenteerde Wethouder Ber-
ry Nijmeijer het nieuwe concept Ge-
biedsvisie Aalsmeer 2020. De por-
tefeuillehouder van onder ande-
re ruimtelijke ordening presenteer-
de hierbij de Gebiedsvisiekrant die 
vanaf vrijdag 22 mei huis-aan-huis 
verspreidt zal worden. Voor de tot-
standkoming van deze krant zijn 
niet alleen de gemeenteraad en het 
college verantwoordelijk, maar ook 
Ondernemersvereniging Aalsmeer, 
de Kamer van Koophandel en ook 
heel belangrijk, de inwoners van 
Aalsmeer. Voorafgaand is een inten-
sief participatietraject gestart met 
als doel de gemeente, de organi-
saties, de bedrijven en de inwoners 
met elkaar in gesprek te laten ko-
men en op die wijze de ideeën en 
wensen voor de toekomst met elkaar 
uit te wisselen. Door middel van on-
der andere ansichtkaarten, die huis-
aan-huis werden bezorgd, hadden 
Aalsmeerders ruimte om hun idee-
en te delen. In het participatieproject 
kwam naar voren dat inwoners het 
belangrijk vinden dat de natuur in 
Aalsmeer behouden blijft. Het is dan 
ook het plan om op langere termijn 
de nog ontbrekende groene scha-
kels tussen nieuwe woongebieden 
te realiseren. 
Voorbeelden hiervan zijn: de groe-
ne structuren in de linten van de Bo-
venlanden, de groene verbinding 
tussen de Seringpark/begraafplaats 
met het Hornmeerpark en de verbin-
ding langs de Vuurlijn met de Tha-
merpolder in Uithoorn. Ook wil de 
gemeente van een groot deel van de 
sloopzone Schiphol een natuurge-
bied maken. De nadruk van de nieu-
we Gebiedsvisiekrant ligt vooral op 
samenhang creëren tussen bebou-
wing, wegen, groen en water. On-
derwerpen die onder meer aan de 
orde komen zijn bedrijvigheid, ruim-
te, bereikbaarheid en een goed be-
heer van de omgeving. Zo heeft de 
gemeente Aalsmeer vijf locaties 
aangewezen die worden ontwik-
keld. Sommige projecten, zoals de 
vernieuwing van het centrum zijn al 

Informatie-avond Gebiedsvisie Aalsmeer

Gemeente kiest voor kwaliteit 
en behoud dorps karakter

opgepakt. Het Dorp wordt een ge-
zellig winkelcentrum dat wordt ver-
wezelijkt met nieuwe winkels, wo-
ningen, herinrichting van straten 
en pleinen en uitbreiding van par-
keergelegenheid. Het tweede pro-
ject is een mooie wandelroute aan-
leggen langs het waterfront tussen 
het Dorp en het Fort Kudelstaart. 
Met het derde project,  De Boven-
landen, wil de gemeente het unie-
ke karakter behouden, met als in-
steek in dit gebied een evenwichti-
ge mix tussen bedrijvigheid, cultuur, 
natuur en recreatie realiseren. Met 
het vierde project wil de gemeente 
de ruimte zo goed mogelijk benut-
ten door een bedrijventerrein, Green 
Park Aalsmeer langs de Middenweg 
te bouwen. 
Niet alleen is het Green Park be-
doeld voor de sierteelt handel, ook 
moet het een toeristische attractie 
worden. Ook wil de gemeente voor 
het aantrekken van toeristen en re-
creanten vooral de kwaliteiten op 
het gebied van waterrecreatie in-
zetten. Zo wordt de ligging aan het 
water, samen met de bloemen, het 
nieuwe visitekaartje van Aalsmeer. 
Het vijfde project is wonen. De afge-

lopen jaren is flink gebouwd en ook 
de komende jaren zullen nog veel 
woningen verrijzen. Tot 2015 zullen 
ruim 2.400 woningen worden opge-
leverd, onder andere in Aalsmeer-
Dorp, Nieuw Oosteinde en de Riet-
landen. Wel wil de gemeente bou-
wen met meer oog voor de kwali-
teit van de woningen en beter aan-
sluiten bij de behoeften van de 
Aalsmeerders, door meer aandacht 
te besteden aan starters, senioren 
en jongeren, en door gebruik te ma-
ken van duurzame materialen. 
Al met al kiest de gemeente voor 
een duurzame en kwalitatief ster-
ke ontwikkeling van economie, wo-
nen en recreatie, met als voorwaar-
de het behoud van de leefbaarheid, 
het dorpse karakter, de bereikbaar-
heid en het op peil brengen en hou-
den van voorzieningen. Op woens-
dag 27 mei om 19.30 uur wordt in 
de burgerzaal van het gemeente-
huis een informatieavond georgani-
seerd met de gelegenheid voor in-
woners om zich nader te laten infor-
meren en/of vragen te stellen over 
de inhoud van de visie. 

Ramona v.d Ochtend

Jeugddebat 
in de N201
Aalsmeer - Vrijdagavond 5 juni is 
er voor aanvang van de wekelijkse 
bandjesavond een jeuddebat in de 
N201. Het is het eerste debat van 
een reeks die op verschillende lo-
katies gehouden gaan het komen-
de jaar. De hoofdonderwerpen op 
deze avond zullen zijn: Jongeren-
huisvesting (starterswoningen)  en 
het activiteitenaanbod voor jonge-
ren. Wat is al mogelijk en wat ont-
breekt? Hoe kan het beter?  Boven-
dien kunnen alle aanwezigen laten 
weten waar ze het nog meer over 
willen hebben met de gemeente in 
het volgende debat. 
Op dit moment is de organisatie, 
stichting Alexander, Cardanus, De 
Binding, N201 en de gemeente, nog 
volop bezig met de voorbereidin-
gen. De stellingen worden tijdens 
de bijeenkomst bekend gemaakt en 
naar verwachting zullen deze lei-
den tot pittige discussies tussen 
voor- en tegenstanders. Het debat 
wordt begeleid door een deskun-
dige gespreksleider. De N201 aan 
de Zwarteweg is vrijdag geopend 
vanaf 19.30 uur het debat begint 
om 20.00 uur en duurt ongeveer tot 
21.30 uur. Iedereen die op tijd aan-
wezig is ontvangt namens de ge-
meente vijf consumptiemuntjes en 
dat is natuurlijk niet verkeerd, want 
na het debat barst het wekelijkse  
vrijdagavondje live muziek weer los 
met optredens van de alternatieve 
rockbands The Expellers en The He-
retics. Zie ook www.n201.nl. Wil je 
mee debatteren? Begint het te krie-
belen om ook een keer in de schijn-
werpers te staan en ongedwongen 
voor je mening uit te komen? Durf 
jij een pittige stelling te lanceren of 
heb je een interessant jongereni-
nitiatief? Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Elsbeth van Viegen, beleidsmede-
werker Jeugd, telefonisch via 0297-
387683 of via de e-mail: elsbeth.van.
viegen@aalsmeer.nl.

Wijkraad Horn- 
meer vergadert
Aalsmeer - Wijkraad  Hornmeer 
komt donderdag 28 mei weer bij-
een in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3. Vanaf 19.30 uur 
is er inloop voor bewoners met vra-
gen en/of suggesties over de Horn-
meer. Aansluitend volgt de regulie-
re vergadering, waarbij behalve de 
wijkraadleden ook politie en raads-
leden aanwezig zijn. De vergade-
ring is openbaar. Iedereen is har-
telijk welkom. Onderwerpen deze 
keer: onder andere de Aansmeer-
se gebiedsvisie en het Aalsmeer-
se verkeers- en vervoersplan. De 
volledige agenda is enkele dagen 
voor de vergadering op de website 
www.wijkraden-aalsmeer.nl te vin-
den. Door verhuizingen van huidi-
ge leden is de wijkraad dringend op 
zoek naar nieuwe leden. Heeft u en-
kele uurtjes per maand over om het 
wonen in de Hornmeer aantrekke-
lijk te houden en wilt u meedenken 
over de toekomst van de wijk? In-
formatie bij Irene Keessen, 0297-
324079 of mail naar wijkraadhorn-
meer@hotmail.com. Een briefje stu-
ren kan ook: Meervalstraat 4, 1431 
WG  Aalsmeer.    

Vergaderingen in vogelvlucht
College te gast in beraad
Aalsmeer -  Alvorens Vivian Boer-
ma van de VVD het Beraad op don-
derdag 14 mei mocht voorzitten 
werd de voorzittershamer ter hand 
genomen door de voorzitter van de 
Raad, burgemeester Pieter Litjens. 
Dat had te maken met het agen-
dapunt: Beëdiging griffier Drs. El-
les Vergne-Appel per 1 mei 2009. Bij 
het openen van het Beraad was de-
ze keer opvallend dat de leden van 
het college niet aanzaten aan de 
raadstafels maar als gasten aan een 
aparte tafel. Dit om ook fysiek zicht-
baar te maken dat de leden van het 
College het Beraad als gasten bij-
woonden en geen deel uitmaakten 
van het Beraad. Indien noodzake-
lijk zouden zij bij de diverse agen-
dapunten verder op de avond uitge-
nodigd worden om daar waar nodig 
tekst en uitleg te geven. 

Onteigeningsprocedure
Het behandelstuk opstarten admi-
nistratieve onteigeningsprocedure 
uitvoering bestemmingsplan Noord-
vork  ter realisering van de bestem-
ming “verkeer” beleefde de tweede 
termijn. Aan de Raad wordt onder 
andere gevraagd om een uitspraak 
te doen over de ontvankelijkheid en 
de gegrondheid van de zienswijzen, 
het bevoegd verklaren van het col-
lege tot het voeren van rechtsgedin-
gen tot onteigening. De fractie van 
de VVD geeft aan dat de combina-
tie onteigening en liberalen elkaar 
niet zo goed verdragen, maar wil het 
college desondanks een instrument 
meegeven en de fractie zal het pro-
ces zeer kritisch blijven volgen. De 
Noordvork staat niet ter discussie 
maar dat moet plaatsvinden op een 
manier dat de mensen die getroffen 
worden schadeloos gesteld worden 
en de fractie heeft de indruk dat het 
de goede kant op gaat. 
De AB-fractie blijft er bij dat de 
Noordvork niet het meest lumineu-
ze idee van college en coalitie is ge-
weest. Verder hebben de fractie be-
richten bereikt dat er nog een ge-
val loopt bij onder andere ook de 
Raad van State en dit is niet in de 
stukken aangegeven. De CDA-frac-
tie geeft aan nog steeds kritisch te 
zijn en verwijt de gemeente een lak-
se houding. Dit laatste wordt ech-
ter tegen gesproken door wethou-
der Berry Nijmeijer en hij verwijst 
naar onder ander Nieuw Oostein-
de en GreenParks. Procedures lo-
pen nu eenmaal lang. De PACT-frac-
tie geeft aan dat onteigening een ui-
terst middel is en zorgvuldig moet 
plaatsvinden en hoopt er op dat er 
alsnog tot minnelijke schikkingen 
gekomen kan worden. Met uitzon-
dering van de AB-fractie konden de 

overige drie fracties zich later op de 
avond in het voorstel vinden. 

Greenpark Aalsmeer
Bij de behandeling van het Jaarplan 
2009 GreenPark Aalsmeer Gebieds-
ontwikkeling, gericht op het be-
krachtigen van het besluit van het 
college van burgemeester en wet-
houders om op basis van artikel 25 
lid 2 van de Gemeentewet geheim-
houding op te leggen over het jaar-
plan 2009 leverde dat tal van vragen 
op bij de fracties, mede vanwege de 
organisatiestructuur van GreenPark 
Aalsmeer. Niets lijkt openbaar in de 
ogen van de AB-fractie en dat staat 
op gespannen voet met het gege-
ven onderdeel te zijn van openbaar 
bestuur. 
De informatieverstrekking is al tij-
den niet transparant maar de in-
druk bestaat dat de fractie schoor-
voetend moet instemmen met ge-
heimhouding. De fractie wacht met 
spanning op een onderzoek van de 
Rekenkamer waarin wordt aange-
geven wordt hoe als gemeente pu-
bliekelijk verantwoording af te leg-
gen. Wethouder Berry Nijmeijer 
geeft aan dat de verplichting be-
staat twee keer per jaar in besloten 
kring bij te praten en de eerstko-
mende bijeenkomst staat gepland 
voor 2 juni en daar kan vrijelijk ad-
vies gevraagd worden. De CDA-
fractie geeft aan dat slechts formeel 
ja gezegd kan worden. In het verle-
den is het kaderstellend geweest en 
dat betekent dat er nu een controle-
rende opstelling volgt. 
De PACT-fractie is de mening toe-
gedaan dat besturen in openbaar-
heid moet plaatsvinden. De kaders 
zijn al eerder vastgesteld en de uit-
voering moet geheim zijn, dat kan 
strategisch niet anders bij bedrijfs-
voeringinformatie. Volgens de VVD-
fractie zit er niets anders op dan ak-
koord te gaan en de fractie heeft 
nog wat vraagtekens bij de geheim-
houding en vraagt zich af, wanneer 
dat in de media terug te lezen is. La-
ter op de avond krijgt de besluit-
vorming de volledige steun van al-
le fracties. 

Economisch beleid
Bij de behandeling van de uitwer-
king economisch beleid gemeente 
Aalsmeer en uitvoeringsprogram-
ma economisch beleid, gericht op 
het vaststellen van de oplegnotitie 
bleken alle fracties nog een was-
lijst aan vragen te hebben en het is 
maar goed dat er op 28 mei nog een 
tweede termijn volgt tijdens hetBe-
raad. Eventuele wensen zullen dan 
via een of meerdere amendementen 
ingebracht kunnen worden. 

Traktatie voor bezoekers 
van jarige postzegelclub
Aalsmeer - Zaterdag 16 mei werd 
door het ruilbeursteam van Postze-
gelvereniging Aalsmeer een heel 
bijzondere ruilbeurs georganiseerd. 
Ter gelegenheid van de afslui-
ting van het dertigste seizoen werd 
een extra feestelijke beurs gehou-
den. Het huidige ruilbeursteam, be-
staande uit Sietze Zijlstra en Cor van 
Meurs, kunnen terug kijken op een 
zeer geslaagde beurs. Kosten nog 
moeite waren gespaard om van de 
laatste ruilbeurs van het dertigste 
seizoen een succes te maken. Be-
zoekers, die vaak van ver kwamen, 
kregen bij binnenkomst een prachti-
ge ballpoint met gravering cadeau. 
Alle bezoekers van de Aalsmeerse 
beurs, en dat waren er op 16 mei 

heel veel, kregen bij vertrek een 
prachtige bloeiende plant mee naar 
huis.

Geschiedenis
In het seizoen 1978-1979 werd de 
eerste Aalsmeerse ruilbeurs gehou-
den. Onder de leiding van initiatief 
nemers Bram Piet, Co Kastelein en 
Tiny Maarse-Loos groeide de ruil-
beurs al uit tot een begrip in de re-
gio. In 1987 nam Adri Kaslander de 
organisatie van de ruilbeurs over en 
deed dit gedurende 15 jaren. 
Sinds 2003 is het huidige team actief 
met de heel succesvolle ruilbeurs. 
Al dertig jaar bieden de vrijwilli-
gers van de ruilbeurs hobbyplezier 
aan verzamelaars vanuit Aalsmeer, 

de regio en ver daarbuiten. Onder 
een daverend applaus mocht voor-
zitter Klaas F. Keessen een prach-
tig boeket bloemen aanbieden aan 
het team van nu, Cor van Meurs en 
Sietze Zijlstra, en aan de man die de 
Aalsmeerse ruilbeurs vol verve 15 
jaar lang leidde, aan Adri Kaslander. 
Het ruilbeursteam van Postzegelver-
eniging Aalsmeer kan terug kijken 
op een zeer geslaagde en goed be-
zochte jubileumviering. 

Ook van het komende postzegelsei-
zoen gaan zij een succes maken. De 
eerst volgende ruilbeurs is gepland 
op zaterdag 19 september. Meer in-
formatie is te verkrijgen via www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Van links naar rechts: Sietze Zijlstra, Adri Kaslander en Cor van Meurs.
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Erik Korenwinder: opnieuw de beste.

Erik Korenwinder kampioen 
bij Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Erik Korenwinder is 
voor de vierde keer clubkampi-
oen geworden van Schaakclub 
Aalsmeer. Erik won zijn partij in de 
voorlaatste ronde overtuigend van 
oud clubkampioen Gerrit Harting 
en was daardoor niet meer te ach-
terhalen door de enig overgebleven 
concurrent Joran Donkers. Erik is de 
terechte kampioen. Zo wist hij Jo-
ran in het onderlinge duel een keer 
te verslaan en op remise te houden. 
Tevens had Erik van alle deelnemers 
verreweg de zwaarste tegenstand. 
Met 12 punten uit 16 partijen zorg-
de Erik echter voor een constante 
puntenstroom en wist hij zo steeds 
aan kop van de ranglijst te blijven. 
Joran Donkers deed vrijdag nog 
wel zijn uiterste best om Erik nog te 
kunnen achterhalen. Dit was echter 
een loodzware opgave voor Joran, 
want niemand minder dan Rik Konst 
was zijn tegenstander. Met de witte 
stukken ging Joran lange tijd tot het 
uiterste om de winst te forceren, dit 
gelukte hem echter niet en het leek 
er zelfs op de Rik de winst zou gaan 
pakken. Met taai verdedigen stel-
de Joran de remise en de tweede 
plaats veilig. De gouden en zilveren 
plakken zijn hierdoor verdeeld, maar 
er blijft voldoende over om voor te 
strijden. Aankomende vrijdag vech-
ten maar liefst vijf matadoren voor 
het brons. Bart Auee moet zijn plek 
verdedigen tegen Gerrit Harting, 
Cees Verburg, Arie Spaargaren en 

Rik Konst, die allemaal nog goede 
kans maken. Vier schakers maken 
nog kans op het kampioenschap 
in de B groep, terwijl ook de titel in 
de C groep nog niet vergeven is. El-
ham Wasei heeft de beste papieren, 
maar Ron Klinkhamer en Han Car-
pay zijn nog in de race. Spannend is 
ook de strijd om het periodekampi-
oenschap. Dankzij een sterke eind-
sprint van 4 uit 4 is Jos Bakker op 
gelijke hoogte gekomen met Mar-
tin Steinhardt. Beide speelden zijn 
6,5 punt uit 8 wedstrijden bij elkaar. 
In de laatste ronde die aankomende 
vrijdag verspeeld zal worden, wordt 
duidelijk wie er met de prijzen van-
door gaan.Vrijdag 29 mei zal het tra-
ditionele Open Snelschaak Kam-
pioenschap van Aalsmeer worden 
verspeeld. Bedenktijd is 5 minuten 
per persoon per partij en de deel-
name is geheel gratis. Lokatie is ’t 
Stommeerkwartier aan de Bacca-
rastraat 15 en de aanvangstijd 20 
uur. Voor meer informatie zie ook 
www.schaakclubaalsmeer.nl.
Uitslagen 29ste ronde clubcompe-
titie
Erik Korenwinder – Gerrit Harting  1-0
Joran Donkers – Rik Könst   ½-½
Jos Bakker – Bart Auee  1-0
Ron Klinkhamer – Arie Spaargaren  ½-½
Hans Pot – Rob van Haaften  0-1
Elham Wasei – Martin Steinhardt  1-0
Marco Hutters – Jan van Willigen  0-1
Ahmadshah Ebadi – Jan v.d. Laarse  0-1
Clemens Koster was vrij

NK vinzwemmen in Eindhoven
Veertien medailles voor 
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend 16 
en 17 mei vonden de Nederlandse 
kampioenschappen vinzwemmen 
plaats in het Pieter van den Hoog-
enband zwembad in Eindhoven. 7 
Nederlandse verenigingen, waaron-
der Oceanus uit Aalsmeer, namen 
deel, evenals enkele buitenlandse 
verenigingen uit België, Duitsland, 
Engeland, Frankrijk en Zwitserland. 
Namens Oceanus verschenen Mi-
chel van Langeraad, Daphne Meijer, 
Cassey Glebbeek en Liam Glebbeek 
aan de start. Michel van Lange-
raad zwom vijf afstanden, op 50 mv 
in 00.27.34 geen persoonlijk record, 
maar wel een zilveren medaille. De 
100 pl in 01.02.60 leverde een per-
soonlijk record en een gouden me-
daille op. De 400 mv in 05.28.83 ook 
een persoonlijk record en een zilve-
ren medaille. Op 100 mv in 01.04.80 
wist hij eveneens een zilveren me-
daille te behalen. 
Als laatste zwom hij 200 mv in 
02.30.58 en dit leverde nog een 
zilveren medaille. Daphne Me-
ijer zwom eveneens vijf  afstan-
den. De 50 mv in 00.27.71 goed voor 
een persoonlijk record, op 100 pl in 
01.08.34, eveneens een persoonlijk 
record  en een gouden medaille. De 
400 mv in 05.02.75 en persoonlijke 
records waren er op de 100 mv in 
01.02.79 en 200 mv in 02.18.40. Cas-
sey Glebbeek zwom vier afstanden. 
De 50 mv in 00.31.38, goed voor een 
persoonlijk record en een bronzen 
medaille. De 400 mv in 05.48.24, 
eveneens een persoonlijk record en 

een bronzen medaille. Cassey pak-
te liefst vier prijzen, want de 100 mv 
in 01.15.78 en de 200 mv in 02.51.86 
waren beiden goed voor een bron-
zen medaille. Liam Glebbeek zwom 
eveneens vier afstanden. De 50 mv 
in 00.38.06, geen persoonlijk re-
cord maar wel een gouden medi-
alle. De 400 mv in 06.56.33 lever-
de een persoonlijk record op en op-
nieuw een gouden medaille. De 100 
mv in 01.26.97 was eveneens goed 
voor een gouden medaille, evenals 
de hoogste eer werd bereikt op de 
200 mv in 03.18.61. Bijna op alle af-
standen hebben de zwemmers van 
Oceanus hun tijden verbeterd. Een 
prachtig resultaat!

Slotronde ZABO zaalvoetbal 
Aalsmeer - De slotronde van de 
Aalsmeerse ZABO zaalvoetbalcom-
petitie vindt plaats in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg in Oost 
op zaterdag 23 mei aanstaande. 
Aanvang van de eerste wedstrijd is 
18.30 uur.  
Momenteel voeren twee teams de 
ranglijst aan met 39 punten uit 15 
duels en dat zijn Mantel Makelaars 
en De Jet Set BV. 
Mochten deze twee ploegen  ge-
lijk eindigen dan geeft het doelsaldo 
de doorslag. Na afloop van de laat-
ste wedstrijden vindt in de kantine 
van Sportcafé de Midi’s de prijsuit-
reiking plaats met aansluitend een 
kleine feestavond. 

De kampioen zal gehuldigd wor-
den en mag tevens de grote ZABO-
wisselbeker in ontvangt nemen. Het 
programma van de laatste speelron-
de ziet er als volgt uit: Mantel Make-
laars tegen Piller Sport. 
De Jet Set BV tegen Easy Beveili-
ging. LEMO-Gaat-Los tegen Sport-
café de Midi’s. LEMO tegen DGL. 
Het team van Accon is vrij. 
De huidige ranglijst ziet er als volgt 
uit: Mantel Makelaars 15-39 (doel-
saldo +75), De Jet Set BV 15-39 
(doelsaldo (+55), Sportcafé de Mi-
di’s 15-32, Easy Beveiliging 15-25, 
Piller Sport 15-21, DGL 15-17,  LE-
MO 15-12, Accon 16-10, LEMO-
Gaat-Los 15-4.

Postduiven De Telegraaf
Gas geven om duiven vanuit 
Laon bij te houden
Aalsmeer - Op zaterdag 16 mei 
zijn in het Franse Laon 408 duiven 
van postduiven vereniging De Te-
legraaf gelost. Bij een wind uit het 
Zuiden werd het opnieuw een snelle 
vlucht. De eerste duif arriveerde bij 
de hokken van de combinatie Van 
Leeuwen en Van Grieken en had de 
vlucht in een snelheid van ruim 120 
kilometer per uur gevlogen. En dat 
over een afstand van 312 kilometer, 
ruim tweeënhalf uur lang. Met de 
auto moet flink gas gegeven worden 
om dit dier bij te houden!
Op twee eindigde de duif van de 
combinatie Van Ackooy, op drie is 
A. van de Wie geëindigd, op vier de 
combinatie Wiersma en zn., op vijf  
C. van Vliet, op zes Th. Van de Wie, 

op zeven G. van de Bergen, op acht 
J. Vijfhuizen, op negen P. van de 
Meyden, op tien J. van Duren, op elf 
S. Vonk, op twaalf D. Baars, op der-
tien H. Spaargaren, op veertien M. 
de Block, op vijftien J. van Dijk, op 
zestien J. Kluinhaar en op zeventien 
B. de Groot. 
De tussenstand in het ploegen-
klassement is nu: 1. Zuivelspecialist 
Langelaan met 3556 punten, op 2. 
Oerlemans Cofectie met 3454 pun-
ten, op 3. A.A. Sloopwerken met 
3318 punten, op 4. Lasbedrijf van 
Vliet met 2979 punten en op 5. Bos-
man Kassenbouw met 2954 punten. 
Komend weekend wordt een dub-
belvlucht gevlogen, naar Orleans en 
naar Chimay.

Annelotte en Ilse ook door!
Nog meer startbewijzen NK 
Ritmische Gymnastiek in Ahoy
Aalsmeer - Zondag 17 mei vond in 
Dordrecht de op een na belangrijk-
ste wedstrijd voor de ritmische gym-
nastes van de categorieen 1B, 1B sr. 
en 2B plaats. In de vroege ochtend 
reisden Ilse Huiskens, cat. 1B en An-
nelotte Vos, cat. 1Bsr. af naar Dor-
drecht. Voor Ilse en Annelotte ston-
den een oefening met touw, een oe-
fening met hoepel en als afsluiting 
een oefening met lint op het pro-
gramma. Tegen de tijd dat voor Ilse 
en Annelotte de laatste ronde, oe-
feningen met lint, aan de beurt wa-
ren, was inmiddels ook Lotte Brou-
wer, cat. 2B, gearriveerd. Voor cate-
gorie 2B stonden in de eerste ronde, 
welke gecombineerd werd met de 
laatste ronde van cat. 1B (lint), een 
oefening met touw op het program-
ma. Na deze gecombineerde ron-
de was het tijd voor de tenenkrom-
mende prijsuitreiking van de cate-
gorieën 1B en 1B sr. Voor de negen 
gymnastes in categorie 1B sr waren 
en slechts vijf startbewijzen voor het 
NK. Voor de zeventien gymnastes 
in categorie 1B waren negen start-
bewijzen voor het NK beschikbaar.  
Annelotte en Ilse hadden beiden een 
goede wedstrijd gedraaid. Annelot-
te ontving het vijfde, en dus laatste, 
startbewijs in categorie 1B sr. Ilse 

eindigde in categorie 1B als zeven-
de. Ook zij heeft hiermee het felbe-
geerde startbewijs voor het NK ont-
vangen. Na de middagpauze ston-
den er, na de reeds gedraaide ron-
de touw, voor categorie 2B nog een 
oefening met knotsen en een oefe-
ning met hoepel op het programma. 
Lotte draaide in totaal drie zeer con-
stante, en in de ogen van haar sup-
porters mooie, NK waardige oefe-
ningen. De verbazing was dan ook 
zeer groot toen bleek dat Lotte als 
21e van de 27 gymnastes was ge-
eindigd. In deze categorie zijn tien 
plaatsen voor het NK beschikbaar. 
Voor haar ligt dus helaas geen start-
bewijs voor het NK klaar.Vorig week-
end wist duo Britt Wagenaar en Me-
lissa Lagerburg van SV Omnia 2000 
zich al te plaatsen voor het NK. Dit 
weekend komen daar voor SV Om-
nia 2000 dus Annelotte Vos en Ilse 
Huiskens bij. Nog meer reden om 
kaartjes te kopen voor dit geweldige 
evenement wat op 20 en 21 juni in 
Ahoy Rotterdam plaats vindt. Kaar-
ten zijn te bestellen via www.kngu.nl 
of https://tickets.kngu.nl. Informa-
tie over Ritmisch Gymnastiek: www.
svomnia.nl of  contact opnemen met 
het  Sportpunt van SV Omnia 2000, 
tel. 0297-322312.

Best-of-three handbal

FIQAS zet eerste stap op 
weg naar negende titel!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben de eerste van de 
best-of-three wedstrijden tegen Eu-
rotech/Bevo om het kampioenschap 
van Nederland gewonnen! In een 
bomvolle Bloemhof werd het na een 
zinderende wedstrijd in een fan-
tastische ambiance 29-26 voor FI-
QAS Aalsmeer, dat bij rust al leidde 
met 14-10.  FIQAS Aalsmeer start-
te ijzersterk en stond na drie minu-
ten al met 3-0 voor door fraaie doel-
punten van Mark Roest, Jarcha van 
Dijk (mooi op de cirkel aangespeeld 
door Wai Wong) en Jimmy Castien. 
Daarna kwam Bevo iets beter in 
de wedstrijd en trok de stand ge-
lijk: 3-3 terwijl er aan Aalsmeerkant 
een paar kansen werden gemist. FI-
QAS Aalsmeer, dat sneller en geva-
rieerder speelde, kwam echter met-
een weer op voorsprong en zou die 
de rest van de wedstrijd niet meer 
uit handen geven. Eerst bedroeg de 
marge één, daarna twee en naarma-

te de eerste helft vorderde kon de 
voorsprong steeds een beetje ver-
der worden uitgebouwd. Het maxi-
male verschil werd zelfs zes: 14-8 
door opnieuw Jarcha van Dijk van-
af de cirkel en doelpunten van de 
broers Boomhouwer. In de slotfase 
wist Bevo weliswaar nog twee keer 
te scoren, maar de Aalsmeerders 
gingen rusten met een 14-10 voor-
sprong. De tweede helft zou een 
stuk spannender verlopen, al wisten 
Mark Roest en Jeffrey Boomhou-
wer de voorsprong eerst nog naar 
17-12 te brengen. Hierna begonnen 
de Limburgers aan een inhaalrace 
en wisten – goed gebruik makend 
van een overtalsituatie - terug te ko-
men tot 18-17 na tien minuten spe-
len. Het publiek ging er eens goed 
voor zitten, want nu werd het een 
echte finale. Maar FIQAS Aalsmeer 
kwam ook sterk terug: Mark Roest 
benutte een strafworp en twee ra-
zendsnelle break outs van uitblinker 

Jeffrey Boomhouwer zorgden voor 
een meer veilige marge: 21-17. Op-
nieuw kwamen de Limburgers te-
rug en met fraaie schoten van af-
stand werd het verschil verkleind: 
21-20. De aansluitende treffer wis-
ten ze echter nooit te maken door-
dat de dekking van FIQAS Aalsmeer 
keihard bleef werken. 
Het bleef tot een minuut of vijf voor 
het einde echter wel bijzonder span-
nend: want na 22-21 en 24-22 werd 
het weer 24-23. Daarna beslisten de 
Aalsmeerders de wedstrijd definitief 
in hun voordeel via een zeer belang-
rijke stop van Micha Hoogewoud en 
een doelpunt van de sterk spelen-
de Wai Wong: 25-23. En hoewel Jar-
cha van Dijk hierna nog een tijd-
straf kreeg en Bevo profiteerde (25-
24 en 26-25), waren het Menno v.d. 
Grift én Jeffrey Boomhouwer die de 
Bloemhof op z’n kop zette met drie 
break outs op rij: 29-25. De eerste 
van Boomhouwer was al fraai, die 

daarna van v.d.Grift was een héél 
belangrijke omdat hiervoor net een 
kans gemist was en Bevo in de aan-
val kon; de onderschepping van 
Menno en zijn haarzuivere afron-
ding gaven FIQAS Aalsmeer echter 
de beslissende voorsprong. Boom-
houwer zorgde nog voor een schit-
terende slotaccoord door zijn laat-
ste break out achter de rug om te 
scoren en kreeg het publiek op de 
banken. Dat Bevo er nog 29-26 van 
maakte deerde niemand meer: pu-
bliek en spelers vierden de eerste 
stap richting landstitel. Komende 
zaterdag 23 mei wacht de uitwed-
strijd in Panningen om 14.00 uur, 
waar FIQAS Aalsmeer het vaak las-
tig heeft gehad dit seizoen. Bij winst 
is de landstitel een feit; bij verlies 
volgt aanstaande zondag 24 mei de 
derde, allesbeslissende wedstrijd in 
de Bloemhof. Aanvang 14.00 uur.                  
Rest programma heren FIQAS 
Aalsmeer
Don. 21 mei, 15.30 uur: bekerfinale 
FIQAS Aalsmeer – Kras/Volendam, 
Almere Zat. 23 mei, 14.00 uur: Euro-
tech/Bevo – FIQAS Aalsmeer (twee-
de best-of-three) Zon. 24 mei, 14.00 
uur (eventueel): FIQAS Aalsmeer 
– Eurotech/Bevo (derde best-of-
three) Zat. 30 mei, 18.30 uur, Ben-
eLiga: FIQAS Aalsmeer – Initia Has-
selt (halve finale) Tongeren Zon. 31 
mei, finales BeneLiga in Tongeren: 
13 uur en 15 uur. 

Aalsmeer - Zwemsportclub Ocea-
nus is één van de elf deelnemen-
de verenigingen in Aalsmeer die 
meedoet met de grote clubactie van 
C1000 Koster in de Ophelialaan. Bij 
elke 10 euro aan boodschappen 
bij de C1000 ontvangt u een club-
munt. Deze munt kunt u dan in de 
spaarpot van Oceanus gooien, de-
ze spaarpot staat bij C1000 in de 
winkel. Aan het einde van de actie 
wordt gekeken welke vereniging de 
meeste clubmunten heeft. 
Hier wordt dan verhoudingsgewijs 
de prijzenpot over verdeeld. Met het 
geld wil Oceanus enkele exra activi-
teiten organiseren, bijvoorbeeld een 
team of zelfs clubuitje, trainerscur-
sussen, gasttrainers vragen en extra 
toernooien bekostigen. Bij de water-
polo afdeling heeft Oceanus afgelo-
pen jaar een grote sprong vooruit 
gemaakt. Er zijn 4 teams kampioen 
geworden, te weten: Heren 2, deze 
mannen promoveren nu naar twee-
de klasse district. 
Dames 1, deze dames promove-
ren nu naar tweede klasse district. 
Jongens onder de 19, deze jongens 
kunnen niet promoveren omdat zij 

al op het hoogste niveau spelen, zij 
gaan echter wel naar de voorron-
des van het NK en wie weet zelfs 
wel verder. 
Als laatste zijn de pupillen onder de 
11 ook nog kampioen geworden. 
Voor deze jongens en meisjes is het 
natuurlijk een geweldige prestatie. 
Ook zijn er veel teams op de twee-
de en derde plaats geëindigd, He-
ren 3 is zelfs met hun tweede plaats 
gepromoveerd naar de eerste klas-
se kring. Echter om deze lijn vol te 
houden zijn er wel trainers en vrij-
willigers nodig. 
Om het nog aantrekkelijker te ma-
ken om de club te komen onder-
steunen is deze spaaractie een fi-
nanciële steun waardoor het net 
even makkelijker wordt. 
Dus doe boodschappen bij C1000 
en steun Oceanus! Clubmunten 
kunnen ook in de Oceanus brie-
venbus gegooid worden die naast 
de vitrinekast hangt, in de hal van 
zwembad De Waterlelie. De actie 
loopt van 18 mei tot en met 13 ju-
ni. Voor meer informatie over deze 
actie: www.zsc-oceanus.nl of www.
c1000.nl/koster.

Spaaractie voor Oceanus 

Voor dertigste keer midgetgolf 
kampioenschappen van Aalsmeer 
Aalsmeer - Aanstaande Zondag 
24 mei organiseert midgetgolfclub 
Aalsmeer voor de dertigste keer het 
open Aalsmeerse kampioenschap 
voor recreanten en leden van de 
vereniging. Het evenement begint 
om 10.00 uur en er gaan drie om-
lopen van achttien holes gespeeld 
worden. Deelname kost 3 euro per 
persoon. De recreanten gaat inge-
deeld worden in de speelgroepen 
dames, heren en jeugd tot en met 19 
jaar. Alle recreanten spelen met een 
lid van de vereniging, die goed op 

de hoogte is van de spel- en baan-
reglementen. Voor de kampioenen 
is een vermelding op de wisseltrofee 
voorbehouden. Voor wie trek krijgt 
na een sportief rondje, kan in de 
kantine tegen redelijke prijzen con-
sumpties kopen. De band is tijdens 
het open Aalsmeerse kampioen-
schap gesloten voor recreatief golf-
spel. Opgeven kan in de kantine bij 
de baan aan de Beethovenlaan in de 
Hornmeer, tel. 0297-340433 of door 
te bellen naar de wedstrijdleider, 
G.J.N. Splinter, tel. 0297-329919.

Aalsmeer - Van maandag tot en 
met donderdag was het tijdens de 
voorronden van het 29e Minivoet-
bal toernooi prachtig weer geweest. 
Maar op vrijdagavond, de avond 
van de finalewedstrijden, brak een 
kwartier voor aanvang van de wed-
strijden een ontzettende regenbui 
los boven het prachtige complex 
van RKAV. Er werd zelfs licht ge-
rommel gehoord van een onweers-
bui die gelukkig ver weg bleef van 
het sportcomplex. Nadat de or-
ganisatie contact had gehad met 
een Meteodienst uit de buurt, be-
sloot men met een kwartier vertra-
ging de finalewedstrijden te starten. 
De regen vertrok en de strijd om de 
hoofdprijzen ging van start. Alle kin-
deren waren hiermee heel blij. Zij 
hadden ten slotte niet voor niets de 
hele week naar deze avond toege-
leefd. Dat enkele ouders de regen 
minder prettig vonden, kon de pret 
gelukkig niet drukken. Het 29e Mi-
nivoetbal toernooi had dit jaar een 
nieuw speciaal tintje. Diverse wed-
strijden werden namelijk voor de 
eerste keer in de geschiedenis van 
het Minivoetbal gespeeld op het ge-
weldige kunstgrasveld van RKAV. 
Ook de organisatie was benieuwd 
hoe het veld zich zou houden on-
der deze grote belasting. Maar ook 
tijdens deze Minivoetbalweek bleek 
het kunstgrasveld van RKAV een 
topveld. De kinderen vonden het in 
ieder geval een enorm leuke erva-
ring om eens op dit prachtige veld 
te mogen spelen. Nogmaals werd 
hiermee aangetoond dat door zowel 
de Gemeente Aalsmeer als voetbal-
vereniging RKAV een goed besluit 
was genomen om dit kunstgrasveld 
aan te leggen. Bijna 1000 kinderen 
streden van maandag 11 tot en met 
vrijdag 15 mei om de hoogste eer 
van alle Aalsmeerse en Kudelstaart-
se basisscholen. In de categorieën 
meisjes en jongens groepen 5/6 en 
7/8 speelden deze kinderen op twee 
avonden de voorronden. Per cate-
gorie gingen maar liefst acht teams 
over naar de finalewedstrijden op 
vrijdag 15 mei jl. Op de woensdag-
middag werd het pre-minivoetbal 
toernooi gehouden voor de meisjes 
en jongens uit groep 4. Deze groep 
speelde in diverse poules hun wed-
strijden en daarna werden direct de 
finales gespeeld. Dit leverde hele 
spannende wedstrijden op. De or-
ganisatie heeft op deze middag veel 
talenten zien voetballen. Maar liefst 
29 scheidsrechters wisten de wed-
strijden in goede banen te leiden. 
Allemaal vrijwilligers die in meer of 
mindere mate bij het jeugdvoetbal 

zijn betrokken in Aalsmeer of Ku-
delstaart. Daarnaast kon de orga-
nisatie tijdens deze week op de in-
zet van maar liefst 26 RKAV vrijwilli-
gers rekenen. Tevens was de EHBO 
Aalsmeer wederom aanwezig met 
haar caravan. Naarmate de week 
vorderde kregen zij meer werk te 
doen, maar gelukkig hebben zich 
niet te ernstige ongevallen voor-
gedaan. De finalewedstrijden wa-
ren vooral spannend. Op een enkele 
wedstrijd na, ontliepen de teams el-
kaar weinig. Na de finalepoules ble-
ven uiteindelijk vier teams per ca-
tegorie over die gingen uitmaken, 
wie eerste, tweede, derde en vierde 
werd. En dat was strijd. Mooie strijd. 
Uiteraard waren de kinderen fana-
tiek, maar wat ook opviel was dat 
zij vooral ‘fair’ voetbalden. Met pas-
sie werd gestreden om iedere me-
ter. Na het laatste fluitsignaal vie-
len de kinderen elkaar lachend en 
helaas soms ook huilend in de ar-
men. Van geluk door de winst of van 
verdriet over het verlies. De bekers 
werden onder luid gejuich aan de 
winnende teams uitgereikt. Tevens 
ontvingen alle uiteindelijke finalis-
ten nog een prachtige medaille. Aan 
alle kinderen die deelnamen aan het 
toernooi waren tijdens de week al 
vaantjes uitgedeeld. Alle medewer-
kers en vrijwilligers van RKAV en de 
EHBO werden door de organisatie 
hartelijk bedankt voor hun vele uren 
van geweldige inzet. Volgend jaar 
is RKDES van 17 tot en met 21 mei 
gastheer van het Minivoetbal toer-
nooi. Voetbalvereniging RKAV nam 
vrijdagavond voor even afscheid van 
het Minivoetbal toernooi, maar zal 
zeker in 2011 weer klaar staan om 
dit prachtige evenement te organi-
seren. Een schoolsportevenement 
waarbij de Aalsmeerse schoolkin-
deren centraal staan. In de catego-
rie meisjes groep 4 streek De Weg-
wijzer de winst op en was het zil-
ver voor de Oosteinderschool. In 
de categorie jongens groep 4 was 
de Oosteinderschool de sterkste en 
behaalde De Graankorrel de twee-
de plaats. In de categorie meisjes 
groep 5 en 6 was het goud voor De 
Wegwijzer en het zilver voor Samen 
Een. In de categorie jongens groep 
5 en 6 was de hoogste eer voor De 
Wegwijzer en de tweede plaats voor 
De Zuidooster. In de categorie meis-
jes groep 7 en 8 bleek Samen Een 
over het beste voetbaltalent te be-
schikken en is zilver uitgereikt aan 
de Antoniusschool. In de categorie 
jongens groep 7 en 8 behaalde de 
Jozefschool de eerste plek, gevolgd 
door De Brug.

Groots minivoetbalfeest
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Brian is back. Zijn terugkeer bij Bloe-
menlust kan gevierd worden met de 
kampioensbeker.

Tafeltennis Aalsmeer
Brian van de Heuvel nieuwe 
clubkampioen Bloemenlust
Aalsmeer - Traditioneel wordt half 
mei aan het einde van het tafelten-
nisseizoen het clubkampioenschap 
van ATC Bloemenlust verspeeld. 
Dit jaar ging de strijd tussen twaalf 
deelnemers verdeeld over twee 
poules. In poule A viel al in de twee-
de ronde een verrassing te noteren. 
Outsider Philippe Monnier wist de 
als vierde geplaatste Bart Spaarga-
ren te bedwingen. Bart won nog wel 
met 11-5 de eerste game, maar zag 
de ontketende Philippe langszij ko-
men (11-9) en zelfs de beslissende 
derde game met 11-7 naar zich toe 
trekken. De na ruim 15 jaar ‘sabba-
tical’ bij Bloemenlust teruggekeer-
de Brian van de Heuvel sloeg zich 
ouderwets soepel langs zijn tegen-
standers. Achtereenvolgens moes-
ten Philippe Monnier, broer Domi-
nique van de Heuvel, Dirk Piet en 
Ton de Hollander het ontgelden. 
Pas in de laatste ronde stuitte Bri-
an op noemenswaardige tegen-
stand. Vechtend voor lijfsbehoud na 
zijn onverwachte nederlaag tegen 
Philippe wist Bart Spaargaren hem 
weliswaar te dwingen tot een grote-
re inspanning, maar ook Bart kwam 
niet tot game-winst tegen Brian, 
laat staan in de buurt van de wed-
strijdzege. Ongeslagen plaatste Bri-
an zich uit poule A voor de halve fi-
nale met Philippe als verrassende 
nummer twee in zijn kielzog. De an-
dere twee halve finalisten moesten 
uit poule B komen, waar titelhouder 
Johan Berk al na twee ronden kans-
loos was na nederlagen tegen zijn 
teamgenoten Ed Couwenberg en 
Hervé Pantegnies. Johan wist nog 
wel derde in de poule te worden 
door te winnen van Willem Visser, 
Mees van den Broeck en Rob Fa-
ber. De beide geplaatste spelers Ed 
en Hervé kwamen elkaar, nog altijd 
ongeslagen, in de laatste wedstrijd 
tegen om te strijden om de poule-

winst. Hervé besliste deze prestige-
strijd overtuigend in zijn voordeel 
en zorgde er daarmee voor dat hij 
in de kruisfinale uitkwam tegen de 
nummer twee van poule A: Philippe 
Monnier. In deze Franse halve eind-
strijd bleek Hervé veel te sterk voor 
Philippe (11-6, 11-5, 11-6), net zo-
als Ed in de andere kruisfinale te-
gen Brian duidelijk een maatje te 
klein was. Ondanks mooie rallies en 
spectaculaire reddingen werd het 
eigenlijk nooit echt spannend (11-
7, 11-7, 11-9). Ook in de finale tus-
sen Hervé Pantegnies en Brian van 
de Heuvel viel er genoeg te genie-
ten en waren er slagenwisselingen 
van hoog niveau te noteren. Maar 
ondanks dat Hervé goed in de buurt 
bleef zorgde Brian er wel voor dat 
hij altijd aan de goede kant van de 
score bleef. 
Met een overwinning in drie games 
(11-6, 12-10, 11-9) vierde hij zijn te-
rugkeer bij ATC Bloemenlust met de 
titel van clubkampioen 2009. Brian 
is back!

Ben de Leur en Jeffrey van Vliet delen de eerste plaats in het AAS Semi Open 
Kampioenschap.

Interne competities beslist 
bij schaakclub AAS
Aalsmeer - Afgelopen weken von-
den de laatste ronden plaats van 
de interne competities van schaak-
club AAS. In het AAS Semi Open 
Kampioenschap eindigden Ben de 
Leur en Jeffrey van Vliet op de eer-
ste plaats: Hier moeten nog beslis-
singspartijen worden gespeeld. In 
de gewone interne competitie kwa-
men de topposities van AJ Keessen 
en Ben de Leur niet in gevaar, Bob 
Feis sprong nog net over Henk van 
Leeuwen heen voor de derde plaats. 

De zevende ronde zag de koplo-
pers geen fout maken. Jeffrey van 
Vliet verkreeg al snel voordeel tegen 
Jasper van Eijk die zich niet goed 
uit een omklemming kon bevrijden. 
In de partij tussen Ben de Leur en 
Paul Karis offerde Ben een kwaliteit 
voor een pion en leek het overwicht 
op de damevleugel te hebben maar 
Paul had zijn eigen kansen. In de 
tijdnoodfase was Ben net iets coo-
ler en besliste het duel in zijn voor-
deel. Hierdoor scoorden Ben en Jef-

frey allebei 5,5 punt en zullen ze on-
derling nog moeten uitmaken wie 
dit kampioenschap op zijn naam 
heeft geschreven. AJ Keessen en 
Paul Schrama speelden beide een 
solide partij waardoor de remise wel 
terecht was, al kon Paul nog iets 
meer proberen in het eindspel. Red-
mar Damsma en Mark Trimp speel-
den de langste partij van de avond. 
Mark leek een iets beter eindspel te 
hebben door zijn grotere activiteit, 
maar door het gereduceerde mate-
riaal bleef er niet genoeg over om 
voor een van beide op winst te spe-
len. Paul en Jasper eindigden op de 
gedeelde derde plaats, al kan Mark 
zich nog bij hen voegen als hij de 
inhaalpartij tegen Bob Feis weet te 
winnen. Ook Henk van Leeuwen en 
Berry van Leur maakten er een leu-
ke gooi en smijt partij van. Berry of-
ferde een stuk om de witte koning 
in het open veld te krijgen maar de 
aanvoerlijnen stokten daarna. Henk 
kon de dreigingen pareren en zijn 
stelling consolideren. 
Middels een kwaliteitsoffer bereikte 
Henk een eindspel met twee stuk-
ken tegen een toren, waarbij hij goe-
de techniek liet zien om het punt op 
zijn naam te schrijven. Henk Noord-
hoek had de zaken actief aange-
pakt tegen Bob Feis en een pion ge-
wonnen. Bob kon hiertegen niet ge-
noeg tegenspel ontwikkelen waar-
door het eindspel een koud kunstje 
voor Henk was. 
In de interne competitie waren de 
eerste plaats van AJ Keessen en de 
tweede plaats van Ben de Leur al 
zeker voor het ingaan van de laat-
ste twee ronden. In de zeventiende 
ronde deden deze twee elkaar geen 
pijn, terwijl in de driekamp tussen 

Henk Noordhoek, Henk van Leeu-
wen en John van der Hoeven geen 
verrassingen waren te noteren, 
Henk N won tweemaal terwijl Henk 
L het onderlinge duel met John op 
zijn naam schreef. In de achttien-
de en laatste ronde was alleen de 
strijd om de derde plaats nog span-
nend. Henk van Leeuwen had een 
kleine voorsprong op Bob Feis maar 
Bob had een lichter programma. Hij 
moest tegen John van der Hoeven 
die fel van zich af beet maar Bob 
hield zijn hoofd koel en legde de 
koningstelling van de zwarte koning 
open, waarna John tegen het ge-
weld van dames en torens niet op-
kon. Henk van Leeuwen bestreed 
AJ Keessen met solide middelen 
maar Henk kon niet voorkomen 
dat hij met een slechte loper tegen 
goed paard bleef zitten in het eind-
spel. AJ wist daar wel raad mee en 
won in een lange partij. Bob sprong 
dus inderdaad over Henk naar de 
derde plaats.

Vijfde open snelschaaktoernooi 
Aanstaande vrijdag 22 mei organi-
seert schaakvereniging AAS voor 
de vijfde maal het open snelschaak-
toernooi. Iedere huis en clubscha-
ker is van harte welkom om de strijd 
op de 64 velden aan te gaan. Het 
speeltempo is 5 minuten per par-
tij per persoon en speellocatie is de 
vaste thuisbasis van de schaakclub,  
De Binding in de Zijdstraat 55. De 
aanvang is 20.00 uur en deelname 
is gratis. 
Voor meer informatie: AJ Keessen, 
(competitieleider), tel. 0297-324459 
of Henk Noordhoek (secretaris), tel. 
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Wielrennen
Grote opkomst tijdrit VZOD
Kudelstaart - Dat behalve voet-
bal en schaatsen ook het wielren-
nen in Kudelstaart en omstreken 
behoorlijk populair is, bleek bij de 
tweede tijdrit van STG VZOD gere-
den op donderdag 14 mei. Ditmaal 
weer zoals gewoon op het beken-
de parcours bij Woubrugge. Liefst 
32 deelnemers stonden deze avond 
aan de start voor een dubbele rit 
over respectievelijk 1 kilometer en 
een ronde van 8.7 kilometer. Als de 
6 leden die als tijdwaarnemer, star-
ters enverkeersregelaar de tijdritten 
in goede banen leidden en de ruim 
10 deelnemers van  groep 1 die zo-
als altijd een rondje Hoogmade re-
den, erbij tellen, waren deze avond 
bijna 50 wielrennende leden van 
STG VZOD bijeen. Begonnen werd 
met de 1km tijdrit waarbij de jong-
ste leden als eerste van start gin-
gen, met direct daar achteraan de 
overige deelnemers. Knappe tijden 
werden bij de jeugd neergezet door 
Bart Straathof, Maud Berk, Rosan-
ne Appelman en Anneloes Hansen, 
maar zeker ook door de nog jon-
ge Evelien Hooijman. Bij de dames 
ontliepen Jojanneke Kort en Mi-
chelle Buskermolen elkaar nauwe-
lijks, terwijl bij de heren Jordy Bus-
kermolen en Mark van der Broek 
hun klasse toonden. Met een ge-
middelde van boven de 50 kilome-
ter per uur legden zij de kilometer 
af. Kort daar achter eindigden Pieter 
de Jong, Kick Spaargaren, Erik Aar-
sen maar ook Jan-Willem Verkerk, 
met prima tijden. Een ieder was nu 
goed warm gereden en begonnen 
werd met het tweede onderdeel: de 
8,7 kilometer tijdrit. Met tussenpo-
zen van 15 seconde werd de een na 
de ander door Jan de Vos en Jeroen 

Buskermolen op pad gestuurd voor 
de volgende krachtsinspanning. De 
eerste helft met de wind in de rug, 
ging voor de meesten nog vrij soe-
pel, maar vooral het laatste gedeel-
te met de wind tegen, viel de mees-
ten zwaar. De jeugd, van start ge-
gaan met tweetallen, reed over het 
algemeen keurige tijden met snel-
heden net boven of net onder de 30 
kilometer per uur gemiddeld. Jerry 
Schuurman, de jongste van het stel,  
had het  moeilijk maar finishste toch 
knap binnen de 20 minuten. Bij de 
dames ging het weer tussen Jojan-
neke en Michelle met in het kielzog 
Ria Bosman en Renate Kamperman. 
Paul Spaargaren, die een uitsteken-
de 1kilometer-tijd had neergezet, 
eindigde net voor Huug Berk voor 
wie dit ook de eerste omloop was. 
Goede tijden werden er neergezet 
door Eric Onderdelinden, de jeug-
dige Mike Blom, nieuwkomer Kees 
van Dok en wederom Pieter de jong, 
Kick Spaargaren en Eric Aarsen. Zij 
allen reden de afstand binnen de 14 
minuten ofwel met een gemiddel-
de van rond de 38 kilometer per uur. 
Toch waren er deze avond twee die 
nog harder reden en wel binnen de 
13 minuten, ofwel ruim boven de 40 
kilometer per uur gemiddeld. Mark 
van der Broek en Jordy Buskermo-
len waren verreweg de snelsten de-
ze avond waarbij Mark net 2  tellen 
sneller was dan Jordy.  Het was een 
mooie avond met prachtige ritten en 
een geweldige opkomst. Wielren-
nen is dus duidelijk ook erg populair 
bij zowel jeugd als volwassenen! De 
derde tijdrit staat gepland op don-
derdag 25 juni. Voor alle tijden/fo-
to’s en klassementen kan gekeken 
worden op  www.stgvzod.nl

AV Aalsmeer
Jordi snel in 
Heerhugowaard 
Aalsmeer - Na een goed trainings-
kamp in het Portugese Monte Gor-
do liep Jordi Baars (B-junior) van 
Atletiekvereniging Aalsmeer afge-
lopen vrijdagavond in Heerhugo-
waard een snelle 1.500 meter. 
Hij won zijn race bij de B junioren en 
verbeterde ook nog eens zijn per-
soonlijk record naar een tijd van 
4.10.47 min.

RKDES uitgeschakeld door 
Houten in play-offs
Kudelstaart - Donderdag werd het 
in en tegen Houten 2-2 in de eer-
ste wedstrijd van de nacompetitie 
voor promotie naar de tweede klas-
se van RKDES. Er zat volgens de 
kenners meer in dan de uiteindelijke 
2-2.  Maurice Bartels scoorde twee 
keer voor de Kudelstaarters. Afge-
lopen zondag was de return op het 
bomvolle sportpark Calslagen waar 
tevens het jaarlijkse stratentoer-
nooi werd gehouden. Helaas mis-
te DES de twee basisspelers  Koen 
Lentjes, die op studiereis is gegaan, 
en de geblesseerde Maurice Bar-
tels. Mischa van de Scheur en Den-
nis Kooyman waren hun vervangers. 
Vanaf minuut 1 kreeg de Des briga-
de geen vat op het spel van Hou-
ten, Houten zocht de aanval zonder 
grote kansen te creëren. Toch was 
het de eerste de beste aanval van 
de Afas/vBerkel brigade die suc-
cesvol was, Bart-Jan vd Jagt lepel-
de de bal prachtig over de keeper 
van Houten, 1-0. Houten leek niet 
erg geschrokken van deze tegen-
slag en bleef de betere ploeg, zodat 
DES keeper Colin van Velsen toch 
enkele kleine reddingen moest ver-
richten. De tweede helft gaf hetzelf-
de beeld: Een afwachtend Des en 
een aanvallend Houten, maar ook 
zij wisten weinig kansen te creë-
ren zodat het eigenlijk een saaie en 
slechte wedstrijd van beide kanten 

werd, maar wel spannend natuur-
lijk. Ook de spelers van het straten-
toernooi kwamen tot de ontdekking 
dat het wel erg spannend was zo-
dat er zo’ n 800 man langs de lijn dit 
schouwspel stond te aanschouwen. 
Tot overmaat van ramp werd het ook 
nog 1-1 door een strafschop die via 
Colin in het net verdween. Span-
nend bleef het tot het einde, maar 
het bleef 1-1, zodat er strafschop-
pen genomen moesten worden wie 
door mocht naar de tweede ronde 
van de nacompetitie. Na tien pin-
gels stond het 3-3. Colin van Velsen 
stopte er één en er ging een pingel 
van Houten over, maar aan Des zij-
de misten Dennis Kooyman en Eddy 
Jansen. De elfde en de twaalfde gin-
gen er in. De dertiende van Houten 
ook, maar de veertiende van RKDES 
werd door Mo El Ahmadi op de be-
nen van de keeper geschoten. Hou-
ten gaat door naar de volgende ron-
de waar ze Abcoude zullen treffen.
Het seizoen zit er voor RKDES nu 
definitief op. RKDES speelde in de 
volgende opstelling:
Colin van Velsen, Robin vd steeg, 
Jeffrey Stravers, Dennis Kooyman, 
Mo el Ahmadi, Bart-Jan vd Jagt(80 
Gijs Lentjes), Mischa vd Scheur, 
Mark Pothuizen, Roald pothuizen, 
Ibra el Ahmadi, Eddy Jansen.

Eppo

Mevrouw Habes wint deze 
maand baanloop bokaal
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag was de tweede wedstrijd van 
de drie cupwedstrijden van de Flo-
rimex baanloop bokaal. Misschien 
waren de atleten gelokt door het 
mooie weer, misschien door de aan-
trekkelijke prijzen, maar de orga-
nisatie kon zich in elk geval ver-
heugen op een maximale deelna-
me van 69 deelnemers. Dit is zeker 
een record, het wordt  elke woens-
dagavond drukker in de Sportlaan.. 
De vaste starter was dit keer afwe-
zig, maar de stand-in  kweet zich als 
een professional van zijn taak en om 
20.00 uur precies stoven alle atle-
ten weg en allemaal de goede kant 
op. De favoriete koplopers hadden 
zich al vroeg in een klein kopgroep-
je verzameld. Er werd goed samen-
gewerkt en flink tempo gemaakt. 
Uiteindelijk bleek Theo van Rossum 
de snelste te zijn met zijn finish in 
de tijd van 17.39 min. Hij werd op de 
voet gevolgd door Frans Woerden in 
17.43 min. De derde plaats werd be-
haald door Theo Woldberg die met 
zijn 17.59 min nog net een tijd on-
der de 18 minuten wist neer te zet-
ten. Bij de dames bestond de top 
drie uit Karin Versteeg, Mirjam Co-
lijn en Christine Schreudel in res-
pectievelijk 20:33, 21,35 en 24.11 
min. De Baanloop bokaal wedstrij-
den is een competitie van drie baan-
lopen waar niet de gelopen tijd de 
klassering bepaalt maar een pun-
tentotaal.  De punten worden be-

rekend met behulp van een correc-
tietabel.  Op deze manier worden 
de leeftijdverschillen  zoveel moge-
lijk weggewerkt en volgt er een uit-
slag waarbij de kansen voor ieder-
een gelijk zijn.  Niet alleen zijn de 
kansen gelijk maar is er natuurlijk 
ook een soort verrassingselement 
aanwezig. De winnaar van de baan-
loop van deze maand werd uitein-
delijk de 71 jarige mevrouw Habes. 
Met haar tijd van 25.59 minuten wist 
zij de meeste punten( 924) binnen 
te halen. Op de tweede plaats in de-
ze puntenklassering  Theo van Ros-
sum met 858 punten en Theo Wold-
berg legde beslag op de derde plek 
met  849 punten. Bij de baanloop 
van 10 juni zal de beslissing vallen 
wie uiteindelijk de Baanloop bokaal 
gaat winnen. Er moet aan twee van 
de drie  baanlopen worden meege-
daan om in de klassering te worden 
opgenomen. Bij deelname aan alle 
drie lopen tellen de twee beste re-
sultaten. Florimex  International BV 
stelt prijzen en bekers ter beschik-
king voor de plaatsen 1 tot en met 
3 in beide klassementen. De prijzen 
die verdiend kunnen worden bedra-
gen respectievelijk 30, 20 en 10 eu-
ro. Het belooft een spannende strijd 
te worden. Wilt u dit zelf ook mee-
maken, kom dan op woensdag 10 
juni naar de Sportlaan.  De volledi-
ge uitslag en de stand in deze leuke 
competitie is te vinden op de websi-
te www.avaalsmeer.nl.

Voetbal nacompetitie
Aalsmeer in tweede ronde 
na winst op Jong-Hercules
Aalsmeer - Na de winst donderdag 
uit bij Jong-Hercules, 0-3, vond af-
gelopen zaterdag de thuiswedstrijd 
voor VVA tegen dit team plaats. De 
gebroeders Yildiz, Furgel Cairo en 
Ruud den Hooglander konden van-
uit de dug-out toezien hoe de wed-
strijd verliep. Ook Dion Bogaard 
is nog steeds geblesseerd. Voor-
al in de voorhoede en middenlinie 
zijn deze mutaties goed te merken. 
Achterin zit het wel goed, nu Tho-
mas Harte na zijn schorsing de ach-
terhoede weer kompleet maakt. Ook 
Dirk Jan v.d. Meer speelde een goe-
de wedstrijd. 
Maar voorin moet de altijd hard 
werkende spits Wieger Visser het 
merendeel van de aanvallende as-
piraties van Aalsmeer voor zijn re-
kening nemen. Het was geen bes-
te wedstrijd. Jong-Hercules kwam 
voor een goed resultaat en Aalsmeer 
moest zorgen dat het geen ge-
le kaarten en blessures opliep. Dus 
keek Aalsmeer eerste de kat uit de 
boom.  Jong-Hercules miste het ver-
nuft om het Aalsmeer echt lastig te 
maken. Al in de tweede minuut kon 
Aalsmeer de wedstrijd op slot gooi-
en, toen Milton Cooman uit een pass 
van Robert Batenburg alleen op de 
keeper afging en de hoek kon uit-
zoeken. Maar doelman Atak voor-
kwam erger. Jong-Hercules trok het 
initiatief naar zich toe. Het duurde 
tot de eenentwintigste minuut toen 
René Kuipers ineens vrij voor René 
Jonker opdook. Zijn schot ging net 
naast. Een vrije trap van Milton Coo-
man ging net naast. 
Het spel ging er niet op vooruit 
en veel ballen vielen verkeerd aan 
weerskanten. Aalsmeer vond het 
goed en loerde op de counter. Een 
solo van Thomas Harte in de veer-

tigste minuut praktisch over het ge-
hele veld werd op maat voorgetrok-
ken. Milton Cooman hoefde alleen 
zijn voet ervoor te zetten om de 1-
0 binnen te schuiven. Aalsmeer trok 
het spel in de laatste minuten voor 
de rust naar zich toe. Net voor de 
rust was het Ali Keles die met een 
halve omhaal de keeper tot het ui-
terste dwong. Aalsmeer ging na de 
rust voortvarend van start. Thomas 
Harte in de vijftigste minuut en Mil-
ton Cooman in de zestigste minuut 
misten beiden alleen voor de kee-
per. Uit een corner zag tenslotte v.d. 
Vaart zijn schot via een been langs 
keeper René Jonker verdwijnen, 1-
1. Daarna was het keeper Atak die 
nu Robert Batenburg vrij voor zijn 
goal van een doelpunt afhield. Mil-
ton Cooman deed het nog eens 
dunnetjes over toen hij in de vijfen-
zeventigste minuut weer alleen voor 
de keeper verscheen en een gro-
te kans voorbij zag gaan. De wed-
strijd werd harder aan de Jong-Her-
cules kant en Thomas Harte en Dirk 
Jan v.d. Meer waren hier onder an-
dere slachtoffers van. Uit gerommel 
voor het Jong-Hercules doel schoot 
de net herstelde Salih Yildiz de win-
nende treffer binnen, 2–1. De wed-
strijd was over en uit en Aalsmeer 
dacht al aan de volgende ronde. Die 
gaat tegen Vlug en Vaardig uit Am-
sterdam, de tegenstander die B.O.L. 
heeft uitgeschakeld in de eerste 
ronde, en vindt donderdag (hemel-
vaartdag) om 14.30 uur s thuis aan 
de Dreef plaats. De return is vervol-
gens op zaterdag 23 mei. Dan spe-
len Vlug en en Vaardig  en Aalsmeer 
tegen elkaar in Amsterdam, aan-
vang 14.30 uur.  

Jack van Muijden

RKDES dames 1 kampioen!
Kudelstaart - De dames 1 van RK-
DES zijn zaterdag op eigen veld 
kampioen geworden van de 4 klas-
se b. De gehele competitie was een 
nek aan nek race met het Amster-
damse P&T. Tot de laatste speel-
ronde was het bloedstollend span-
nend, het punten aantal was ge-
lijk alleen had P&T één  wedstrijd 
meer gespeeld. De dames 1 van 
RKDES hadden dus aan 1 punt ge-
noeg om zich,  in hun laatste wed-
strijd van het seizoen tegen streek-
genoot Aalsmeer, kampioen te mo-
gen noemen. Een zenuwslopen-
de wedstrijd, waarin “de buurman”  
Aalsmeer uitstekend partij gaf, werd 
door RKDES met 4-1 gewonnen. Na 

het laatste fluitsignaal van de, pri-
ma leidende, scheidsrechter kon de  
beker, champagne en bloemen wor-
den uitgereikt aan de terechte kam-
pioenen 2008-2009. Hierna was het 
tijd voor een groot feest dat tot in 
de kleine uurtjes duurde. Het da-
mesteam blijft grotendeels bij el-
kaar, volgend jaar zullen Anouska 
en Sam er helaas niet meer bij zijn 
maar hun plaatsen kunnen inge-
vuld worden door meisjes die vanuit  
de A1 doorstromen naar het dames. 
De trotse trainers Jan en Hans heb-
ben volgend jaar maar één doel en 
dat is handhaven in de derde klasse 
en met zulke kanjers van speelsters 
moet het wel lukken.
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Rebecca Rommerts op naar 
het NK ritmische gymnastiek
Aalsmeer - Eind april is Rebecca 
Rommerts, samen met trainings-
maatje Marit Harte uit Aalsmeer, 
een week op trainingsstage ge-
weest in Tsjechië. Hier hebben de 
beide dames vreselijk genoten, 
maar ook heel veel getraind. Eenen-
twintig uur in vier dagen om precies 
te zijn. Deze trainingsstage en het 
goede en vele trainen bij haar huidi-
ge vereniging SV Pax in Hoofddorp 
heeft vruchten afgeworpen. Afge-
lopen zondag, 17 mei deed Rebec-
ca mee aan de plaatsingswedstrijd 
(halve finale) ritmische gymnastiek 
in Dordrecht. Via twee voorwedstrij-
den had zij zich voor deze wedstrijd 
weten te plaatsen. Rebecca moest 
het in een landelijk veld tegen 27 
deelneemsters opnemen. Alle deel-
neemsters hadden hetzelfde doel: 
Een startbewijs bemachtigen voor 
het NK ritmische gymnastiek. Haar 
trainsters Anoek van de Kwaak en 
Marie-Lou van Laar, waren  reeds 
in Dordrecht aanwezig. Vergezeld 
door haar ouders, haar zusje Na-
tasja en haar vriendin en vroegere 
trainingsmaatje Dominique Ramp 
arriveerde Rebecca om ongeveer 11 
uur in een druilerig Dordrecht. Op 
het programma stonden een oefe-
ning met touw,  een oefening met 
hoepel en een oefening met knot-
sen. Haar touwoefening liet hier een 
daar te wensen over en was abso-
luut niet sterk te noemen. Dit in te-
genstelling tot haar superoefening 
met hoepel en haar ook zeker goed 

te noemen oefening met knotsen. 
Voor de 27 aanwezige gymnastes in 
categorie 2B was er slechts voor de 
tien besten een startbewijs voor het 
NK beschikbaar. Bij de tenenkrom-
mende prijsuitreiking bleek Rebec-
ca te zijn geëindigd op een hele 
mooie 8e plaats. Zij mag dus uitko-
men op het NK welke dit jaar wordt 
gehouden in het weekend van 20 en 
21 juni in Ahoy Rotterdam. Kaarten 
voor dit geweldige evenement zijn 
te bestellen via de website van de 
KNGU; www.kngu.nl of https://tic-
kets.kngu.nl.

Foto Ria de Groot

Dylan Huiskens derde op 
kartbaan in België 
Aalsmeer - Afgelopen zondag 17 
mei is alweer de derde wedstrijd om 
het NK 4-takt sprint gereden. De 
wedstrijd vond dit keer plaats op de 
kartbaan van Spa Francorchamps 
in België. De favoriete kartbaan van 
Dylan Huiskens. Vorig jaar won hij 
namelijk hier zijn eerste beker. Dylan 
wilde dus alles op alles zetten om 
ook dit jaar met een beker naar huis 
te gaan. De weersomstandigheden 
waren wisselend. De eerste manche 
regende het hard en veel rijders gle-
den daardoor van de baan af. Dylan 
kon er steeds langs en reed een pri-
ma race. Hij werd vierde, maar door-
dat een rijder had ingehaald onder 
gele vlag schoof Dylan door naar 
de derde plaats. De tweede man-

che was het droog en konden de rij-
ders echt de strijd met elkaar aan-
gaan. De bestuurders waren goed 
aan elkaar gewaagd en vlak voor 
de spannende finish kon Dylan nog 
net Gijs Busser inhalen en behaal-
de hij de derde plaats. De derde en 
alles beslissende manche regende 
het weer en werd Dylan opnieuw 
vierde. Met evenveel punten als de 
nummer twee, Bard Verkroost, maar 
met een iets lagere positie in de der-
de  manche, heeft Dylan de derde 
plaats veroverd in het dagklasse-
ment. Hij mocht weer een prachti-
ge beker mee naar huis nemen. De 
eerste plek was voor naamgenoot 
Dylan Buys. De volgende wedstrijd 
is op 14 juni in Venray.

RABO-stratentoernooi 
weer succesvol
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
is voor de vierentwintigste keer het 
RABO-stratentoernooi gehouden op 
het terrein van RKDES Kudelstaart. 
Vroeg in de ochtend leek het even of 
het evenement in het water zou val-
len, maar gelukkig klaarde het weer 
snel op en konden de dertig teams 
hun wedstrijden spelen. 
Uiteindelijk bleven er vier teams 
over in de halve finale, Corry 
Vonkpad, De Schwalbes, Spa-tje  
Blauw en De Fashion Boys. Het Cor-
ry Vonkpad was te sterk voor de 

Schwalbes, en Spa-tje Blauw was 
De Fashion Boys te slim af. In de 
spannende finale wist Spa-tje Blauw 
met 1-0 te winnen van het Corry 
Vonkpad en zo mag dit team zich 
de winnaars van 20009 noemen. De 
derde plaats ging naar het team van 
de Schwalbes. 
De winnaar van de Fair Play Cup, op 
een toernooi als dit zeker een be-
langrijke beker, was het team van 
Duoplant. Al met al was het een ge-
slaagd toernooi met animo van liefst 
1100 mensen. 

Jeugdvoetbal bij RKDES
Houten en Argon succesvol 
op E/F junioren toernooi
Kudelstaart - Ieder jaar organiseert 
het jeugdbestuur van RKDES een 
toernooi voor de C/D junioren of de 
E/F pupillen. Dit jaar waren op za-
terdag 16 mei de E-en de F-pupil-
len en de vijf jarigen aan de beurt. 
In de ochtend streden 32 F-teams 
in acht poules om de prijzen. Veel 
teams waren aardig aan elkaar ge-
waagd, zodat er een aantal span-
nende wedstrijden waren te zien. 
De nummer één plaatsen zijn be-
haald door: poule 1: s.v Houten F1, 
poule 2: NSV ‘46 F1, poule 3: RK-
DES F3, poule 4: s.v. Argon F5, pou-
le 5: s.v Argon F6, poule 6: s.v Ar-
gon F7, poule 7: Alkmania F5 en 

poule 8: s.v. Houten F8. Na een kor-
te pauze was het in de middag de 
beurt aan de 24 E-teams, nog 4 F-
teams en een team vijf jarigen. Ook 
hier waren veel spannende wedstrij-
den. De eerste plaatsen zijn behaald 
door: poule 1: s.v Houten E3, poule 
2: s.v Huten E4, poule 3: s.v. Bernar-
dus E2, poule 4: Roac ‘79 E4, pou-
le 5: s.v. Beranardus E, poule 6: Al-
liance ‘22 E9, poule vijf jarigen: Kic-
kers ‘69 en poule 9: s.v. Houten E9. 
Al met al een zeer geslaagde dag. 
De jeugdcommissie wil dan ook ie-
dereen die op wat voor manier dan 
ook heeft meegeholpen (nogmaals) 
van harte bedanken!

Fico 7 nu al zaalvoetbalkampioen!
Aalsmeer - Afgelopen seizoen 
heeft Fico 7, wat merendeels be-
stond uit veldvoetballers, voor het 
eerst het kampioenschap zaalvoet-
bal behaald. Hoewel het team sinds  
vorig seizoen pas zaalvoetbal speelt, 
resulteerde dit nu al in een eerste 
plaats. 
De wedstrijd werd gespeeld in de 
Blauw Withal in Amsterdam. Na de 
eerste helft gingen Fico en tegen-
stander De Schollever 3  de rust in 
met een gelijkstand van 3-3. Maar 
na de tweede helft haalde Fico de 
overwinning binnen met een stand 
van 3-6. Thijs Bettink (aanvoerder) 

en zijn mannen maakten met het 
kampioenschap een goede start 
en zijn gepromoveerd naar de vijf-
de klasse K.N.V.B. West 1. Fico 7 kan 
dus nu al trots op de afgelopen twee 
jaren zaalvoetbal terug kijken. Fico 
4 eindigde als derde in de ranking. 
Per 1 september start het nieuwe 
seizoen 2009-2010. Binnen de ver-
eniging zijn nog enkele individue-
le plaatsen in teams. Ook kunnen 
complete teams bestaande uit acht 
spelers zich aanmelden. Opgeven 
kan voor 1 juni bij Jacques Fierkens 
tel. 0297-342365, alleen contact op-
nemen tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Achterste rij: Joep van der Laan, Matthijs Roozendaal, Stephan Steetskamp, 
Chayim Brussel, Piet Ross (scheidsrechter), Jacques Fierkens (secr. Fico)
Voorste rij: Jeremiah de Vries, Matthijs Versteeg, David Schoemakers, Thijs 
Bettink (aanvoerder), Macakazu Sakai (keeper)

Schoolatletiekdag AV Aalsmeer
Zuidooster meest succesvol!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
mei werd op de atletiekbaan van de 
AV Aalsmeer de jaarlijkse school-
atletiekdag gehouden. Ook dit jaar 
konden de organisatoren weer 
spreken van een geslaagd evene-
ment. Ondanks concurrentie van 
het schoolvoetbal, dat in de week 
voorafgaand gehouden werd, had-
den zich toch maar liefst 220 kin-
deren ingeschreven voor deze dag. 
Ook over de weersomstandigheden 
was niets te klagen, want zowel vrij-
dag voor als zondag na de schoolat-
letiekdag regende het bij tijd en wij-
le fors, maar op zaterdag was het 
prima atletiekweer! Een geslaagde 
dag dus, met enthousiaste deelne-
mers, veel toeschouwers en niet te 
vergeten het onmisbare korps vrij-
willigers dat zich weer van zijn bes-
te kant heeft laten zien. Van de tien 
Aalsmeerse en Kudelstaartse scho-
len waren er maar liefst negen die 
meededen. Vermeldenswaardig 
is hierbij de Zuidooster met ruim-
schoots de meeste deelnemers.
Toch was de Zuidooster niet de 
meest succesvolle school als gaat 
het om de medailles. De Jozefschool 
ging namelijk met maar liefst drie-
endertig, waarvan veertien gouden, 
medailles naar huis, op de voet ge-
volgd door de Zuidooster met der-
tig medailles (dertien gouden) en 
de Samen Een met zevenentwintig 
medailles (acht gouden).  De Oos-
teinderschool wist totaal negentien 
medailles te vergaren, de Antonius-
school twaalf, obs Kudelstaart elf, 
De Hoeksteen twee, De Wegwijzer 
zes en De Brug vijf. 
Opvallend deze dag was het en-
thousiasme en de sportiviteit van al-
le deelnemers. Zonder uitzondering 
leverde ieder voor zich prima pres-
taties. Uiteraard waren er ook weer 
een aantal bijzondere prestaties. Bij 
de jongens groep drie bijvoorbeeld 
het balwerpen van Owen Wijgh van 
de Jozefschool, 22.78 meter en bij de 
meisjes groep drie de 60 meter van 
Isa van den Berg van de Hoeksteen, 
11.57 sec.. Bij de jongens groep vier 
was het Nils Zekveld van de Jozef-
school die opviel. Op elk onderdeel 
pakte hij een medaille en met name 
zijn 600 meter was van hoog niveau 
met een tijd van 2.15.12 min.. Bij de 
meisjes groep vier was Didi van Oe-
ne van de Antoniusschool grootver-
dienster. Ook op elk onderdeel een 
medaille en ook haar 600 meter was 
erg goed, 2.33.55 min.. Bij de jon-
gens groep vijf was er een hele ver-
re worp bij het balwerpen van  Don 
Hartog van De Zuidooster met 34.72 
meter en een snelle 600 meter voor 
Rick van Aalst van de Jozefschool, 
2.11.61 min.. Eline van Veen van de 
Oosteinderschool en Inger van Dok 

van OBS Kudelstaart leverden op-
vallende prestaties bij de meisjes 
groep vijf. Inger won de 600 meter 
in een snelle 2.24.96 min. en Eline 
won de 60 meter in een rappe tijd 
van 10.44 sec.. Bij de jongens groep 
zes was het Nick Ramdjananmsingh 
van de Wegwijzer die opviel bij het 
verspringen, 3.59 meter. Ook Luca 
Dijkstra van de Jozefschool deed 
het erg goed met overwinningen 
op de 60 (10.06 sec.) en 600 meter 
(2.13.38 min..) Bij de meisjes groep 
zes waren het de zusjes Kim en Me-
lissa van Eenennaam die domineer-
den. Samen wonnen zijn maar liefst 
zeven van de twaalf medailles. Op-
vallend daarbij was hun 600 meter, 
die Melissa won in 2.10.32 min. met 
vlak daarachter Kim in 2.11.88 min..
Bij de jongens groep zeven was er 
een dubbele overwinning voor Se-
bastiaan Ramp van de Jozefschool. 
Hij pakte zowel het goud op de 60 
(10.12 sec.) als 600 meter (2.05.49 
min.). Ook het verspringen van Bas 
de Lange van de Antoniusschool 
was van hoog niveau met 3.68 me-
ter. Hetzelfde gold voor Danischa 
Goede van de Samen Een, die bij de 
meisjes groep zeven ook een mooie 
prestatie leverde bij het versprin-
gen,  3.62 meter. Tevens was er een 
snelle 60 meter voor Arienne Bouw-
man van de Oosteinderschool met 
9.53 sec.. Bij de jongens groep acht 
sprong Evert Bunschoten eruit met 
de snelste 600 meter van de dag. 
Met 2.01.40 min. kun je zeker thuis-
komen. Verder was er en dubbele 
overwinning voor Stan Maarse van 
de Samen Een bij verspringen (4.68 
meter) en de 60 meter (8.88 sec.). 
Maar meest opvallend was mis-
schien wel de megaworp van Niels 
de Jong van de Zuidooster bij het 
balwerpen met maar liefst 43.78 me-
ter! Kim Tonkes  van de Zuidooster 
was bij de meisjes groep acht een 
klasse apart. Zij pakte maar liefst 
drie maal goud en een maal zilver. 
Van prima niveau was daarbij haar 
600 meter met een tijd van 2.07.96 
min.. Kortom een scala aan mooie 
prestaties tijden deze schoolatle-
tiekdag. Alle uitslagen van de me-
daillewinnaars en foto’s van de-
ze dag zullen binnenkort te bewon-
deren zijn op de website van de at-
letiekvereniging AV Aalsmeer, t.w. 
www.avaalsmeer.nl . Heb je het naar 
je zin gehad op deze dag en zou je 
graag verder kennis willen maken 
met atletieksport? Kom dan gerust 
eens naar een training op de dins-
dag of donderdagavond. Er wordt 
getraind (afhankelijk van je leeftijd) 
van 18.00 tot 19.00 uur of 18.30 tot 
20.00 uur. Je kunt dan vrijblijvend 
een aantal keren meetrainen op de 
baan in de Sportlaan.

Minioren van Oceanus 
scoren in Zoetermeer
Aalsmeer - Een groep van liefst 
22 minioren (geboortejaren 1997 
tot en met 2000) vertrok afgelopen 
weekend naar Zoetermeer voor een 
zwemwedstrijd over de iets lange-
re afstanden. Voor de allerjongsten 
stond er 200 meter vrijeslag op het 
programma, de anderen zwommen 
400 meter vrijeslag. Omdat de wed-
strijd niet in de eigen omgeving was, 
waren er nu ook eens andere tegen-
standers dan anders. Maar ook hier 
vielen de Oceanus kinderen op. Er 
waren 3 overwinningen en 2 twee-
de plaatsen op een totaal van 7 pro-
grammanummers. Meteen al in het 
eerste nummer was er een over-
winning voor Lianne Bouwmeester 
op de 200 meter vrijeslag. Ze be-
gon voorzichtig en lag na 50 me-
ter nog derde, na 100 meter twee-
de en ging er uiteindelijk met de 
overwinning vandoor. En met een 
persoonlijk record van 5 seconden. 
Lotte Zwolsman debuteerde op dit 
nummer en deed dat prima. Bij de 
jongens was Dennis Weening weer 
een klasse apart. Met ruime voor-
sprong en ook een dik persoonlijk 
record won hij in 2.58.58. Daarmee 
was hij sneller dan Ruben Griffioen 
in oktober vorig jaar en dat bete-
kent dus een nieuw clubrecord voor 
Dennis. Ruben van Vierzen werd op 
dit nummer zesde, net voor Patrick 
Meulenbroek. Dion van den Heu-
vel zwom dit nummer voor de twee-
de keer in exact dezelfde tijd. Dat 
is op zich al een hele kunst. Dana 
Bosman zwom voor de derde keer 
binnen twee maanden de 400 meter 
vrijeslag. In dit grote deelnemers-
veld werd ze zesde. Debutantes Fa-
bienne Vork en Tess Pagano Mira-
ni werden resp tiende en veertien-
de.  Ruben Griffioen was de enige 
Oceanus deelnemer bij de jongens 
1999. Maar dat maakte hem niets 
uit: hij won gewoon in een goede 
tijd van 5.51.00. Bij de meisjes van 
1998 liefst 34 deelneemsters. Vijf er-
van van Oceanus. De snelste daar-
van was, zoals verwacht, Michelle 
Meulenbroek. Een persoonlijk re-
cord van 13 seconden leverde haar 
de zevende plaats op. Cheryl Zethof 
en Suzanne Hobo ontliepen elkaar 
niet veel. Cheryl trok aan het langste 
eind en werd elfde, Suzanne finishte 
4 seconden later als dertiende. Ai-

cha Croes scoorde een groot per-
soonlijk record met ruim 20 secon-
den winst, net als Myrthe van Vier-
zen. Bij de jongens van 1998 had 
Bart Sommeling een tegenstander 
van formaat: Floris Kotterink, be-
horende tot de top van Nederland. 
Maar ook Bart kan er wat van. Met 
een persoonlijk record van zo’n 6.5 
seconden werd hij tweede in 5.20.35 
en daarmee behoort ook hij tot de 
top10 van Nederland. Sander Kiril-
lova zwom 10 seconden van zijn tijd 
af en werd achtste. Jorgos Skota-
dis debuteerde op de 400 vrij. Dui-
delijk nog niet gewend aan de lan-
gere afstanden ging hij wat snel van 
start, wat hij later moest bekopen. 
Toch werd het een keurige tijd van 
6.02.81. Yves-Maurice Vork kwam 
rond zijn persoonlijk record uit op 
een zestiende plaats. Olaf van der 
zwaard debuteerde met een regel-
matig gezwommen 6.50.91, goed 
voor de achttiende plaats. Aage Ver-
meeren zwom ook voor de eerste 
keer 400 meter. Met zelfs een per-
soonlijk record op de tussenliggen-
de 200 meter kon ook hij tevreden 
zijn. Afsluitend de 400 meter voor 
de oudste minioren: de jongens ge-
boren in 1997. Voor Oceanus Rick 
de Mercado aan de start. Ook voor 
hem een voorzichtige start en daar-
na doorschuiven naar voren, wat 
hem uiteindelijk de tweede plaats 
opleverde met een persoonlijk re-
cord van 5 seconden. Al met al een 
leuke wedstrijd in een andere om-
geving dan anders.

Bart Sommeling.

Vanaf maandag weer wandelen
Avondvierdaagse eerder 
dit jaar in Kudelstaart
Kudelstaart - Van maandag 25 tot 
en met donderdag 28 mei wordt de 
avondvierdaagse Kudelstaart ge-
houden. In samenspraak met de 
scholen is er gekozen voor een 
avondvierdaagse die wat eerder in 
het jaar gaat plaatsvinden. De deel-
nemers worden ook dit jaar voor het 
laatst ingehaald bij de huidige lo-
catie van de Antoniusschool. Hier 
vandaan zullen de wandelaars rond 
19.30 uur met het Show Jachthoorn-
korps richting sportpark Calslagen 
aan de Wim Kan dreef finishen. Het 
is natuurlijk voor de wandelaars ex-

tra motiverend als u ze de laatste ki-
lometers langs de kant aanmoedigd. 
Ook bent u van harte welkom op 
maandag 25 mei voor de inschrij-
ving van de avondvierdaagse op het 
start en finish adres in sportpark 
Calslagen aan de Wim Kan dreef.
Starttijden aldaar voor de 5 kilome-
ter om 18.00 uur en op donderdag 
28 mei om 18.30 uur. Voor de 10 ki-
lometer alle avonden om 18.00 uur. 
Mailadres: jvrolijk@avondvierdaag-
se-kudelstaart.nl  of avanwoensel@
avondvierdaagse-kudelstaart.nl Te-
lefoonnummer: 0297-368180. 

Algemene ledenvergadering bij RKDES

Dorpsclub met grote ambities
Kudelstaart - Handbalvereniging 
RKDES Kudelstaart organiseert 
maandag 25 mei vanaf 20.00 uur in 
de kantine aan de Wim Kandreef 4 
een algemene ledenvergadering. 
Alle leden, ouders van leden, spon-
soren en een ieder die RKDES 
Handbal een warm hart toe draagt 
is uitgenodigd om de vergadering 
bij te wonen. Die avond zal de ver-
eniging het beleidsplan van 2009 tot 
en met 2013 presenteren onder de 

noemer: RKDES Handbal, een ge-
zellige, gezonde dorpsclub met gro-
te ambities! Dit beleidsplan is in sa-
menwerking met het NHV en Sport-
service Noord-Holland opgesteld 
door de RKDES-clubkoers commis-
sie. Tijdens de ledenvergadering wil 
het bestuur van de handbalvereni-
ging graag uw mening horen inzake 
het beleidsplan om vervolgens sa-
men te gaan werken aan de eerder 
genoemde slogan. 

Gemma wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Afgelopen don-

derdag is het klaverjassen gewon-
nen door Gemma van As met 5641  
punten, gevolgd door  An Uiterwaal 
met 5534 punten. Derde werd Nico 
de Ron met 5024 punten en vierde 
Jaap Weij met 4877 punten. Het jo-
keren is gewonnen door  Bets Teu-
nen met 122 punten, op de twee-
de plaats eindigde Greet Bon met 
206 punten.
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Veel bekijks bij Jacky’s Farm
Aalsmeer - Soul klassiekers en be-
kende hits van onder andere Amy 
Winehouse en Joss Stone bracht het 
vijftal van de band Jacky’s Farm af-
gelopen Zondag in Joppe. De groep 
van toetsenist Ferry Heemskerk trok 
veel bekijks. Vooral waardering was 
er voor deze virtuoze bandleider en 
zangeres Jacqueline Kuperus. Zij 
werden vergezeld door de ervaren 
muzikanten Johannes Schuitemaker 
op gitaar, Rolf Ubbink of bas en Re-

ne van Dijk achter de drums. Van-
avond, woensdag 20 mei, staat het 
café in de Weteringstraat in het te-
ken van de jaarlijkse biertopwed-
strijd en uiteraard is publiek van 
harte welkom. 
Voor snelle beslissers is mogelijk 
nog een plaatsje voor deelname vrij. 
Opgeven kan door te mailen naar 
jan@joppe.nl. Weer live-muziek pre-
senteert Joppe over twee weken, op 
31 mei.

Politek: Zand in de ogen en 
oordopjes tegen windruis
Aan burgemeester Litjens, raad, col-
lege, klachtencommissie en invor-
deringsambtenaar: Vorig jaar heb ik 
lang moeten wachten op de uitbe-
taling van ongeveer 143.000 euro en 
dat was niet voor de eerste keer. Het 
was wegens de vierde door u verlo-
ren grote rechtszaak in 23 jaar rech-
ten. Uiteindelijk vond uw betaling, 
zonder enige reactie op mijn aan-
maning-brieven, eerst na dertien 
weken plaats en zelfs zonder een 
woord van excuus, noch monde-
ling, nog schriftelijk. Verder is er op 
25 februari dit jaar een behandeling 
geweest van de klachtencommis-
sie in het gemeentehuis naar aan-
leiding van mijn schriftelijke klacht 
over het niet beantwoorden van 55 
brieven, plannen en verzoeken en 
geen reactie op minimaal 4 schrif-
telijke aanvragen om wethouders 
te spreken. Daarover is door u zo-
wel mondeling als schriftelijk wel 
excuus aangeboden met de belofte 
dat dit echt niet meer zal gebeuren. 
Nadien heb ik een zestal brieven 
geschreven over de knip in de N201, 
parkeerplaatsen op het Praamplein 
en de kanaal-haven, over 20.000 eu-
ro onderzoek, op kapotte hoofdri-
ool in de Zijdstraat, over andere kijk 
op het Praamplein en geen reactie 
van wethouder R. Fransen. Allen zijn 
tot op heden nog steeds zonder eni-
ge reactie gebleven en dat terwijl 
de gemeente, zelfs zonder de boven 
aangehaalde belofte, verplicht is om 

uiterlijk binnen zes weken een ant-
woord aan een burger te geven. On-
danks uw ‘raadelijke of raadsellij-
ke’ protocollen-tranen van mei 2007 
om participatie voor de burger in 
de toekomst veilig te stellen, en on-
danks het gesprek en uw excuus-
brief van begin februari, blijft er voor 
mij zo langzamerhand echt niets an-
ders over dat te constateren dat de 
Aalsmeerse politiek, de raad, het 
college en de ambtenaren als in-
grediënten voor de Aalsmeerse de-
mocratie en participatie gebruiken: 
Zand in de ogen en oordopjes te-
gen windruis. Ik vind uw handelswij-
ze ongehoord, onbeschoft en asoci-
aal. Wegens bovenstaande heb ik 
dan ook mijzelf de ludieke actie op-
gelegd om uitstel van gemeentelijke 
belasting betalingen te handhaven 
totdat u aan de normale overheids-
verplichtingen om te antwoorden 
correct heeft voldaan. Ik begrijp dat 
u als u nu actie onderneemt rich-
ting rechter dat ik volgens de let-
ter van de wet veroordeeld zou kun-
nen worden. 
Ik hoop dat uw mondeling en schrif-
telijk aangeboden excuus van fe-
bruari 2009 tot nog iets inhouden 
en dat u daarom zo’n actie niet zal 
ondernemen. Met de minst vriende-
lijke groeten en in een afwachten-
de houding, 

Nico Dames, Zijdstraat 41, 
1431 EA Aalsmeer.

ingezonden

Dag van de bouw op zaterdag 6 juni
Project N201 open voor publiek
Aalsmeer - Het project N201 om-
legging Aalsmeer en Uithoorn, is op 
zaterdag 6 juni tijdens de Dag van 
de Bouw geopend voor publiek. Ie-
dereen is deze dag van harte wel-
kom om een kijkje achter de scher-
men te nemen. Bezoekers kunnen 
zich tussen 10.00 en 16.00 uur mel-
den bij de hoofdkeet van de Alliantie 
N201 aan de Aalsmeerderweg 141 
of bij de tunnel aan de Capronilaan 
2a in Schipholrijk. 
Tijdens de Dag van de Bouw is het 
mogelijk een kijkje te nemen in de 
tunnelbak bij de Ringvaart en bij de 
werkzaamheden aan de Aalsmeer-
derweg. Naast een rondleiding door 

de tunnel voor volwassenen en kin-
deren vanaf acht jaar, zijn er ook ac-
tiviteiten voor jongere kinderen.
Ook is het mogelijk rondom de 
bouwplaatsen in Aalsmeer te fietsen 
of te wandelen. Speciaal voor deze 
dag is een fietsroute van circa 20 ki-
lometer gemaakt. U dient uw eigen 
fietsen mee te nemen. De tocht leidt 
geïnteresseerden langs een deel 
van het tracé van de nieuwe N201  
en langs mooie plekjes in Aalsmeer. 
De route start bij de hoofdkeet en 
eindigt  bij de tunnelbak in Schip-
hol-Rijk. Hier vandaan brengt een 
pontje over de Ringvaart u weer te-
rug in Aalsmeer nabij de hoofdkeet.

Videofestival groot succes 
voor Susan Griekspoor
Aalsmeer - Op maandag 11 mei 
is ter afsluiting van het clubseizoen 
2008-2009 het clubfestival om de 
Zilveren camera gehouden bij film- 
en Videoclub Aalsmeer. Na het ver-
tonen van de zes ingezonden films, 
IJspret van Susan Griekspoor, Kin-
deren van de toekomst van Gerard 
van Schie, Welkom in Aalsmeer een 
F&VA clubfilm, Susan en Gerrit in 
Tokio van Susan Giekspoor, Living 
in Harmony van Jan Ran en Hand-
bal een prachtsport van Jan Panne-
koek, werden de punten door Henk 
Westerhof, Ben Teeninga en Jolien 
Reitsma verdeeld. Susan Griekspoor 
behaalde uiteindelijk met haar film 
Susan en Gerrit in Tokyo de hoogste 
score en won daarmee de Zilveren 
Camera. Een prima resultaat, bo-
vendien werd hiermee geschiede-

nis geschreven omdat het nog nooit 
eerder is voorgekomen dat een 
vrouwelijk clublid de Zilver Came-
ra won. Susan veroverde met deze 
film ook de Zilveren Roos (zaalprijs), 
waardoor het dubbel feest was in 
huize Griekspoor. De film is een do-
cumentaire over een bezoek aan To-
kio met speciale aandacht voor de 
vismarkt. De tweede prijs, de Daan 
Offerman Trofee, ging naar de film 
Welkom in Aalsmeer, die tevens de 
geluidsprijs won. De film is al eens 
eerder getoond als openingsfilm op 
het georganiseerde cinefleurfesti-
val in januari. Niet iedereen kan na-
tuurlijk in de prijzen vallen, maar al 
met al eindigde het clubfestival met 
tevreden filmers. Want net als bij de 
Olympische spelen is deelnemen 
belangrijker dan winnen! 

Italiaanse top bluesband 
bij Bikes ‘n Blues zaterdag
Amstelveen - Zaterdag 23 mei is 
alweer de laatste bluesavond van dit 
seizoen en Bikes ’n Blues presenteert 
een geweldige afsluiter uit Italië.                                                                                            
Family Style is een vierkoppige band 
die op tour is door Nederland en Bel-
gië om haar nieuwste release ‘Pad-
dy’s Blues’ te promoten. De band uit 
de omgeving van Milaan, bestaat uit 
Marco Limido op gitaar, Franco Li-
mido op zang en harp, Davide Bi-
anchi op bas en Stefania Avena-
li op drums. Family Style wordt ge-
roemd om zijn eerlijke en degelij-
ke blues die niet alleen wordt ge-
waardeerd door de fans, maar ook 
door hun collega muzikanten. De 
stem van frontman Franco Limido 
klinkt als een klok terwijl zijn harp-

spel in diverse songs van grote klas-
se is. Marco Limido, de broer van 
Franco, draagt op gitaar een flinke 
steen daar aan bij, op zijn twee Te-
lecasters tovert hij schitterende soli. 
Daarbij is zijn slidewerk lekker lang 
trekkend en opzwepend. Overigens 
zijn alle muzikanten top op hun ge-
bied. Zowel Davide, de neef van de 
Limido’s, op de bas als ook Stefania 
op drums, beide formidabele muzi-
kanten die hun vak tot in de puntjes 
kennen. Hierdoor ontstaat er dan 
ook een band die staat als een huis.  
Zaterdag 23 mei bij Bikes ‘n Blues 
in Het Galjoen aan Galjoen 4 in Am-
stelveen. Aanvang om 21.30 uur. In 
september komt Bikes ’n Blues te-
rug met fantastische bands uit bin-

Weer feest in Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdag 5 juni wordt 
alweer voor het vijfde achtereen-
volgende jaar een braderie gehou-
den op de Kudelstaartseweg. Vo-
rig jaar waren hier ongeveer zeven-
tig kramen te vinden van zowel be-
drijven als niet-commerciële orga-
nisaties. Ook dit jaar hebben on-
dernemers en standhouders maar 
ook verenigingen zich weer aange-
meld. Naast de vele kraampjes is er 
muziek, vermaak voor kinderen en 
eten en drinken. De braderie be-
gint om 14.00 uur en duurt tot on-
geveer 21.00 uur. Inschrijven voor de 
braderie is nog mogelijk bij organi-
satiebureau Natural Solutions van 
Kudelstaarter Theo van der Hoek: 
thvdh@kabelfoon.net, tel. 0297-
322825 of 06-15303433. Verenigin-
gen en niet-commerciële deelne-
mers betalen slechts 30 euroeEuro 
voor een kraam, terwijl commerci-
ele deelnemers al voor 50 euro hun 
waar mogen uitstallen.

Beachvolleybal
Op zaterdag 6 juni worden achter 
het Dorpshuis weer de jaarlijkse Ku-
delstaartse beachvolleybal kampi-
oenschappen gehouden. Dit jaar-

lijks terugkerend evenement groeit 
ieder jaar in deelnemende teams. 
Inschrijven kan door een mailtje te 
sturen naar beach.kudelstaart@
gmail.com of via 06-46413112. Een 
team bestaat uit minimaal zes deel-
nemers, waaronder één dame. Ook 
in het veld zal minimaal één dame 
per wedstrijd moeten staan. De in-
schrijfkosten bedragen 30 euro per 
team. Voor de deelnemers wordt 
weer een lunch geregeld. Naast een 
gezellig terras kunnen kinderen zich 
deze middag ook prima vermaken.

Evenementen op zondag
Nieuw dit jaar zijn de activiteiten op 
zondagmiddag. Rond de Loswal op 
de Herenweg zullen verschillende 
evenementen plaatsvinden waaron-
der een trekkershow, een waters-
kishow en als meest spectaculaire 
evenement ‘peur um erin’. Denk aan 
Ter land, ter zee en in de lucht, gooi 
daar een sausje van gezelligheid, 
sportiviteit, water en Kudelstaart 
overheen en je hebt de ingrediënten 
voor deze nieuwe, spectaculaire ac-
tiviteit. Voor meer informatie kan de 
website  www.pretpeurders.nl beke-
ken worden.

De spelers van de nieuwe D trainen al samen als Jong Aalsmeer United. Nu 
de nieuwe shirts nog! Deze spelers hebben daarom hun ouders verplicht om 
de komende weken alle boodschappen te doen bij de C1000 Koster en al-
le muntjes voor de clubactie te deponeren in de spaarpot van Jeugdvereni-
ging RKAV / VVA!

Jong Aalsmeer United nieuwe 
naam jeugdvoetbalvereniging
Aalsmeer - Nadat een aantal we-
ken geleden al was bericht dat 
Aalsmeer eindelijk één vereniging 
voor jeugdvoetbal gaat krijgen is 
nu ook de naam van deze nieuwe 
vereniging bekend geworden. In 
onderling overleg is gekozen voor 
‘Jong Aalsmeer United’. 
Volgens alle betrokkenen straalt de-
ze naam precies uit waar de nieu-
we jeugdvereniging voor staat: voet-
bal op elk niveau voor alle jongeren 
in Aalsmeer. De afgelopen weken 
zijn de besturen van RKAV en Voet-
balvereniging Aalsmeer, de samen-
werkingscommissie en het bestuur 
van Jong Aalsmeer United druk be-
zig geweest met alles wat komt kij-
ken bij het oprichten van de nieuwe 

vereniging. Zij hebben er alle vet-
rouwen in dat het een vereniging 
gaat worden waar iedereen zich 
snel thuis zal voelen. 
Eigen clubkleuren, een eigen logo 
en nu ook een eigen naam moeten 
daartoe bijdragen.
Wil je ook voetballen bij de jong-
ste vereniging van Aalsmeer, meld 
je dan aan bij Tjipke Bokma: tele-
foon 06-29414236 of mail naar tjip-
ke.bokma@gmail.com Ook is Jong 
Aalsmeer United op zoek naar 
sponsors voor, onder andere, de 
nieuwe clubkleding. Wilt u daar een 
rol in spelen neem dan contact op 
met Hans Versteegh: telefoon 06-
43257062 of mail naar hans.ver-
steegh@hetnet.nl

D2 en C1 kijken terug op geslaagd seizoen

Voetbalkampioenen bij SCW
Rijsenhout - De D2 en C1 van voet-
balvereniging SCW uit Rijsenhout 
zijn kampioen geworden in hun 
klasse. 
De D2 werd eerste met 27 punten 
uit tien wedstrijden. De spelers, Jo-
ren, Roeland, Ruud, Jorrit, Sebasti-
aan, Jacha, Leon, Dani, Jeroen, Le-
vi, Jamel, Lorenzo en Jesse kunnen 
terugkijken op een geslaagd voet-
balseizoen. Met nog drie wedstrij-
den op het programma zijn de jon-
gens uit de C1 van SCW Rijsenhout 
al kampioen van de tweede klasse 
geworden. Een goed seizoen werd 
afgelopen zaterdag tegen VVC win-
nend afgesloten. Dit was voldoen-
de om de eerste plaats te heroveren 
van Olympia Haarlem. Met bijna 100 
doelpunten voor en maar 18 tegen 
kan ook de C1 terugkijken op een 

geslaagd seizoen. Leon, Jordi, Lars, 
Vincent, Maurice, Sander, Cedric, 
Sil, Niels, Rob, Thijs, Sjoerd, Tim, Pim 
en Klaas hebben dit als een vrien-
denteam voor elkaar gespeeld.

Op zoek naar nieuwe leden
Voor het volgende seizoen zijn de 
meisjesteam van SCW dringend op 
zoek naar nieuwe leden in de leef-
tijdscategorie 10 tot en met 17 jaar. 
Ben jij gek van voetbal en heb je zin 
om te spelen in een leuk team, meld 
je dan aan. SCW Rijsenhout heeft 
ook nog ruimte  voor B, C en D ju-
nioren bij de jongens. Nog nooit ge-
voetbalt, of speel je bij een ande-
re club? Neem vrijblijvend contact 
op met Stefan Homan, 06-52628733, 
of neem contact op via de mail: 
jeugd@scwrijsenhout.nl

Lezing in Alzheimer café
Hoofddorp - Oudere mensen en 
zeker mensen met dementie gebrui-
ken vaak veel verschillende medicij-
nen. Het gebruik van medicijnen is 
echter niet zonder risico’s. Veel me-
dicijnen hebben bijwerkingen, men-
sen met dementie vergeten soms 
medicijnen of weigeren ze in te ne-
men. Wat mag u van de medicijnen 
verwachten, hoe lang moeten de-
ze geneesmiddelen worden inge-
nomen? Op dinsdag 26 mei gaat de 
heer drs. M. Kat in op deze en nog 
andere vragen rondom medicijn ge-
bruik bij dementie. Dhr. Kat is psy-
chiater en onder andere consulent 
ouderenpsychiatrie in verpleeghui-

zen in Amsterdam en omstreken U 
bent van harte welkom in het alz-
heimer café ( locatie Zorgcentrum 
de Meerstede, Burgemeester Pabst-
laan 260, te Hoofddorp) van 19.00 
tot 21.00 uur. U krijgt ruim de gele-
genheid om vragen te stellen, ook is 
er tijd om met elkaar te praten.  U 
hoeft zich niet van te voren aan te 
melden, u kunt gewoon binnenlo-
pen. De toegang is gratis en de kof-
fie staat klaar. Voor vragen of meer 
informatie kunt u bellen met het 
Steunpunt Mantelzorg Amstelring: 
0900 – 1866 of mailen naar: amstel-
landmeerlanden@alzheimer-neder-
land.nl.

Examens judoschool Blaauw
Uithoorn - Zaterdag 16 mei jl. 
hebben 28 leden van Judoschool 
Blaauw examen gedaan. De judo-
ka’s lieten aan de examencommis-
sie uitgebreid zien wat zij het afge-
lopen seizoen geleerd hadden aan 
beenworpen, schouder en armwor-
pen. Ook op de grond moest het no-
dige gedemonstreerd worden zo-
als armklemmen, verwurgingen en 
houdgrepen. 
De examencommissie bestaande 
uit David Siebeler, Nol van Rijnsoe-
ver, Ronald Oussoren, Sander Ver-
laan, Thomas van Emden en Edwin 
Blaauw waren van mening dat het 
judo op een goed peil lag. Na onge-
veer twee uur kon de uitslag bekend 
gemaakt worden. Gele slip, 6e Kyu: 
Britte-Marit van Hout, Erwin Kuiper, 
Hidde Zwart, Ilse de Bruine, Isabel 
Pires Pereira, Juan Martin, Loren-
zo Behrous, Nick Droppert, Pepijn 
Andelbeek, Pepijn van Hout, Roy 
van Tol en Sander Ten Veldhuis. Ge-
le band, 5e Kyu: Aisha Ratra, Koen 
van ’t Hull. Oranje slip, 5e Kyu: Jouke 
van Westrenen, Stefan Pijpers, Tho-
mas Copier, Wibo Petersson. Oran-
je band, 4e Kyu: Ivar Nijhof, Suzan-

ne de Bruine. Groene slip, 4e Kyu: 
Axel van den Hoff, Elmer Petersson, 
Hosam Darwish, Kendra Krimp, Pie-
ter de Bruine, Vincent Pijpers. Blau-
we slip, 3e Kyu: Jasper Kempers, 
Joel Verhagen. De volgende exa-
mens worden gehouden op zater-
dag 30 mei in de dojo van Judo-
school Blaauw.
Mats Koolmoes heeft zaterdag jl. 
meegedaan aan het sterk bezet-
te Hoevast judotoernooi in Mier-
loo. Voor dit toernooi hadden 1200 
deelnemers, verdeeld over twee da-
gen, zich ingeschreven. Mats was 
ingedeeld in een poule van 6 deel-
nemer. Zijn eerste wedstrijd wist 
Mats jammer genoeg niet te win-
nen. Met een linker heupworp wist 
Mats zijn volgende 4 wedstrijden 
te winnen op een ippon. Hierdoor 
werd Mats tweede in zijn poule en 
mocht hij glunderend zijn beker in 
ontvangst nemen. Voor meer Infor-
matie over jeugdjudo, vanaf 4 jaar, 
en seniorenjudo kan contact op-
genomen worden met Judoschool 
Blaauw via 0297–569865, e-mail in-
fo@judoschoolblaauw.nl of  www.
judoschoolblaauw.nl.

Qui Vive D2 Kampioen!
Uithoorn - Het was een spannende 
dag zaterdag. QV MD2 had de mo-
gelijkheid om kampioen te worden. 
Het was echter nog helemaal niet 
zeker, want het team stond twee-
de in de poule. De meiden zouden 
moeten winnen tegen QV MD3 en 
hun rivaal Alkmaar D2 moest ten-
minste gelijk spelen of verliezen. QV 
MD2 speelden ’s ochtends tegen 
hun clubgenoten MD3. Het was een 
superspannende wedstrijd, want de 
D3 was niet van plan zich zomaar 
gewonnen te geven. De beide teams 
waren erg aan elkaar gewaagd en 
speelde beiden erg aanvallend. Al 
snel viel het eerste doelpunt voor 
de MD2. Daarna gingen de kansen 
gelijk op, maar aan het einde van 

de tweede helft wist de MD2 toch 
nog een keer te scoren. Een mooie 
overwinning dus van 2-0. Het was 
toen nog niet zeker of de meiden 
het kampioenschap gehaald had-
den, maar omdat een tweede plaats 
ook wel reden is voor een feestje, 
werden de flessen kinderchampag-
ne alvast geopend. Pas in de middag 
bleek dat Alkmaar hun wedstrijd in-
derdaad had verloren en was Qui 
Vive echt kampioen geworden! On-
der de bezielende en ook gezellige 
leiding van supercoach Myron Turk 
hebben de meiden een hartstikke 
leuk en sportief seizoen gehockey-
ed. De meiden hebben een goede 
balans weten te vinden tussen ge-
zelligheid en prestatie!

Sportieve revanche Qui Vive 
Jongens B1 op Cartouche
Uithoorn/De Kwakel - In een zeer 
spannend duel nam Qui Vive Jon-
gens B1 op zaterdag 16 mei spor-
tieve revanche op Cartouche door 
de nummer 2 in de Inter Districts 
Hockeycompetitie met 2-1 te ver-
slaan. Casper Wilmink in de eerste 
en Marc van Zijverden in de tweede 
helft tekenden voor de doelpunten 
van de thuisploeg, die bezig is aan 

een opmerkelijk reeks in de zwa-
re competitie. Aanstaande zaterdag 
uit tegen Almere kan Qui Vive op 15 
competitiepunten komen en daar-
mee een knappe vijfde plaats op 
de ranglijst bereiken. Met het ein-
de van de competitie in zicht is ge-
bleken, dat behalve tegen de koplo-
per Qui Vive van alle andere teams 
kan winnen.
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Raadsleden bezoeken Lemo
Aalsmeer -Leden van de gemeen-
teraad van Aalsmeer hebben vrij-
dag 8 mei, samen met burgemees-
ter Pieter Litjens en de wethouders 
Berry Nijmeijer en Ronald Fransen, 
het bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Aalsmeerderweg 247 bezocht. De 
heer Moolhuijsen van Lemo BV, ont-
wikkelaar van het bedrijfsverzamel-
gebouw, ontving het gemeentebe-
stuur en gaf een korte toelichting op 
het tot stand komen van het com-
plex. Ook schetste hij de toekom-
stige ontwikkelingen van LEMO BV.  
“Om verbeteringen in het onderne-
mersklimaat van Aalsmeer tot stand 
te brengen is een goede samenwer-
king tussen gemeente en onderne-
mers van levensbelang”, aldus de 
heer Moolhuijsen. “Een eerst stap in 
samenwerken is weten wat er speelt 
bij de ondernemers van Aalsmeer.” 
Hij juichte de bedrijfsbezoeken dan 
ook van harte toe. Door deze be-

drijfsbezoeken wordt op een infor-
mele manier belangrijke informa-
tie uitgewisseld. Informatie die van 
belang is bij het nemen van beslui-
ten door de raad of het college en 
bij het opzetten  van nieuw beleid. 
De heer Moolhuijsen sloot zijn pre-
sentatie af met een pleidooi aan de 
raadsleden om als ondernemers en 
gemeente in de nabije toekomst ook 
écht met elkaar te gaan samenwer-
ken. De raadleden bezochten op het 
terrein onder andere Nieuwkoop BV, 
een bedrijf dat meetapparatuur en 
andere toebehoren levert aan bloe-
menkwekers. Daarna bracht de heer 
Becker van reQual zijn bedrijf voor 
dierenverzorgingsproducten on-
der de aandacht via een verkoop-
demonstratie. Ook werd een kijkje 
genomen bij RVS staalconstructies 
van de heer Bakker en werd het be-
zoek afgesloten met een rondleiding 
door de bakkerij van Hulleman.

Bijdrage voor beter milieu
Gamma deelt komende periode 
bandencheck cheques van ABO uit 
Aalsmeer - Gamma Aalsmeer gaat 
de komende periode 5000 Banden-
Check-Cheques ter waarde van 
12,50 euro van autobandenspeci-
alist Profile Tyrecenter ABO uitde-
len. Beide bedrijven aan de Laken-
blekerstraat hopen daarmee hun 
steentje bij te dragen aan een be-
ter milieu. Met deze cheques kan ie-
dere automobilist gratis een uitge-
breide banden-check laten uitvoe-
ren voor zijn of haar autobanden. De 
banden worden dan gecontroleerd 
op de juiste bandenspanning, pro-
fieldiepte, ouderdom en uitdroging. 
Op de foto controleert Rijk van der 
Wiel, eerste monteur bij Profile Tyre-
center ABO, de juiste spanning van 
een band met een officieel geijkte 
bandenspanningsmeter waar uit-
sluitend mee gewerkt wordt bij Pro-
file Tyrecenter. Marco Burgers van 
Profile Tyrecenter ABO: “In Neder-
land rijden heel veel auto’s met een 
te lage bandenspanning. Naast de 
extra snelle slijtage van de banden 

kost dit ook veel extra brandstof. Als 
alle autobanden op de juiste span-
ning zouden staan, dan zou de uit-
stoot van Co2 met vele tonnen naar 
beneden gaan.”
De automobilist kan indien gewenst 
de banden laten vullen met Stikstof 
in plaats van gewone lucht. Het gro-
te voordeel is dat de banden dan 
aanzienlijk langer op de juiste span-
ning blijven. Dat scheelt natuurlijk 
weer in de levensduur van de band 
en het brandstofverbruik van de au-
to. Deze actie van Profile Tyrecen-
ter is voortgevloeid uit de vorige 
maand door minister Eurlings van 
Verkeer en Waterstaat gelanceerde 
overheidscampagne: “De Nieuwe 
Band”.  De Nieuwe Band is een initi-
atief van de ministeries van Verkeer 
en Waterstaat, VROM en van Sen-
terNovem, waarbij Profile Tyrecenter 
één van de organisaties is die een 
intentieverklaring hebben getekend 
om mee te helpen de  uitstoot van 
schadelijke gassen te verlagen.

Van links naar rechts: Kapster Mariska de Vries, Melissa Enters, Maureen van 
Hengel van Haarwensen en Bagdat Sert van Estilo Hairfashion.

Estilo Hairfashion steunt goede doel
Melissa laat haar afknippen 
voor stichting Haarwensen
Aalsmeer - Donderdagmiddag was 
het een drukte van belang in de 
kapsalon van Estilo Hairfashion aan 
de Machineweg. Familie en vrien-
dinnetje Sharon waren gekomen om 
getuigen te zijn van de goede actie 
van Melissa Enters. De elfjarige liet 
die middag haar lange blonde lok-
ken kortknippen en doneerde haar 
dertig centimeter lange vlecht aan 
stichting Haarwensen. Deze stich-
ting schenkt pruiken aan kinderen 
die door medische behandelingen of 
ziekte kaal zijn geworden. Maureen 
van Hengel van stichting Haarwen-
sen was naar Estilo gekomen om 
de vlecht van Melissa in ontvangst 
te nemen. “De stichting is blij met 
mensen, zoals Melissa, die hun af-
geknipte haar willen doneren”, zegt 
Maureen. “Maar de pruiken moe-
ten ook gemaakt en onderhouden 
worden en dat kost heel veel geld. 
We zijn daarom ook altijd op zoek 
naar bedrijven die een pruik financi-
eel willen adopteren.”
Melissa had geen spijt van het af-
knippen van haar lange haar. “Ik 
hoop dat ik met mijn haar  een an-
der kind blij kan maken”, zegt de 
enthousiaste Melissa. “Als kinderen 
kaal moeten blijven door bijvoor-
beeld kanker vind ik dat heel ver-
velend. Vaak wordt er over hen ge-
praat in plaats van met hen en als ze 
haar hebben valt het minder op dat 
ze ziek zijn.” Melissa heeft in haar 
nabije omgeving veel met de ziekte 

kanker te maken gehad en heeft ge-
zien hoe het is om kaal door het le-
ven te moeten gaan. Twee jaar gele-
den had Melissa al gehoord over het 
doneren van haar, maar toen was 
het nog niet lang genoeg. Toen on-
langs het nieuws kwam dat ook bij 
haar tante een agressieve vorm van 
kanker geconstateerd was, was de 
beslissing voor het afknippen snel 
gemaakt. Al met al werd het een 
wat emotionele gebeurtenis, vooral 
voor de ouders en familie van Melis-
sa. Haar moeder had een lieve tekst 
geschreven met daarop een vlecht-
je van haar nog lange haar als aan-
denken. Bagdat Sert en Mariska de 
Vries van Estilo Hairfashion onder-
steunden dit goede initiatief van 
harte. Toen ze van dit idee hoorden, 
werd meteen aangeboden om gratis 
te knippen. Omdat het een speciale 
dag was, hebben de dames van Es-
tilo Melissa eerst mooi opgemaakt. 
Mariska had de eer om de schaar 
in de lange vlecht te zetten en heeft 
Melissa een vlot zomers kapsel ge-
geven. 
Melissa stond die middag echt in de 
schijnwerpers en had zelfs vrij van 
school gekregen, terwijl ze eigenlijk 
een cito-toets moest maken. Met 
haar nieuwe vlotte coupe was Me-
lissa helemaal klaar voor het klas-
senfeest dat ze die avond had.  
Meer informatie: www.haarwensen.
nl
Tekst en foto Ilse Zethof.

Kinderdag bij Teddy’s
Aalsmeer - Mama, wanneer is het 
nou eens kinderdag? Deze vraag 
wordt regelmatig rond vader- of 
moederdag door de kinderen ge-
steld. Daardoor werd Ingrid van Ted-
dy’s geïnspireerd om een kinderdag 
te organiseren. Woensdag 27 mei 
vanaf14 uur is het feest voor Teddy´s 
belangrijkste doelgroep: Kinde-
ren. De jongens en meisjes kunnen 
zich komen vermaken met spelle-
tjes zoals de kop van jut, kip vangen 
en een limonadekoe melken. Daar-
naast komt Marian van Schminken 
& Zo alle kinderen mooi schminken! 
Voor de papa´s en mama´s heeft 

Teddy’s een spectaculaire actie. Bij 
iedere aankoop kan namelijk ge-
draaid worden aan het rad van for-
tuin. Op die manier kan een waar-
debon verdiend worden, oplopend 
tot 100 procent van het aankoopbe-
drag. De waardebon kan alleen van 
1 tot en met 13 juni ingeleverd wor-
den. Ook is 27 mei de laatste dag 
dat klanten kunnen stemmen op de 
baby fotowedstrijd. 
Hou de website van Teddy´s www.
teddys.nl in de gaten, want daar 
komt alles op te staan! De kinder-
dag bij Teddy’s in de Zijdstraat duurt 
tot 17.00 uur.

Goed figuur met Bodyform
Aalsmeer - Slanker en fitter wor-
den kan nu met het Bodyform con-
cept. De behandeling is gebaseerd 
op het principe van spierstimula-
tie en bindweefselversteviging. Er is 
een perfecte oplossing voor men-
sen die er goed uit willen zien met 
zo weinig mogelijk moeite. Mensen 
die willen afvallen, zullen zien dat 
een dieet (nog beter bewust en met 
mate gaan eten en langzaam eet-
patroon veranderen) in combina-
tie met de BodyFormer M+ metho-

de het proces aanzienlijk versnelt. 
Met de EMS Bodyformer zijn tevens 
behandelingen mogelijk voor onder 
andere buikcorrectie (postnataal), 
cellulite, lymfedrainage, lage rugpijn 
en verbetering van lichaamshou-
ding. Een kuur bestaat uit tien be-
handelingen, twee à drie keer per 
week. Daarna is er de mogelijkheid 
voor een persoonlijk onderhouds-
programma. Voor informatie: www.
body-form.nl, info@body-form.nl of 
0297-322700.

Bloemenzegelwinkels trakteren!
Aalsmeer - Ook in mei zijn twintig 
deelnemers aan spaaractie van de 
Bloemenzegelwinkels getrakteerd 
op een cadeaubon van 5 euro. 

De gelukkigen zijn T.N. Bartels uit 
Baanvak 42, L. van de Berg uit Wer-
ven 11, M.C. van de Bogaard uit 
Vuurdoornstraat 52, Sandra Bos uit 
Rozenhof 21, Anne Czech van Oos-
teinderweg 357, M. van Dijk uit Wil-
helminastraat 46, Pol Doeswijk uit 
Van Leeuwenhoekstraat 16, B. de 
Graauw uit Rozenstraat 13, Margriet 

Hak van Aalsmeerderdijk 25 in Ou-
de Meer, Ria Heemskerk van Drie 
Kolommenplein 17, N. Jongkind-
Zijp van Praamplein 7, N. Kesting 
uit Hadleystraat 13, G. van der Laar-
se van Praamplein 3, Mariska Mann 
van Uiterweg 329, M. Musters uit 
Cyclamenstraat 36, J. Ravesloot van 
Aarbergerweg 27 in Rijsenhout, A. 
Spaargaren-Van der Sluit van Pont-
weg 3, Wilm van Tol van Aalsmeer-
derweg 339, S. Wey de Schipper uit 
Anjerhof 24 en Marjan Woelders uit 
Spoorlaan 15.

Wereldwinkel veertig jaar!
Aalsmeer - De Wereldwinkel be-
staat veertig jaar. In 1969 werd de 
allereerste fair trade winkel ge-
opend en inmiddels zijn er bijna 
400 Wereldwinkels in Nederland. 
De Wereldwinkel in de Zijdstraat 
opende in 1992 haar deuren, inmid-
dels ook alweer zeventien jaar ge-
leden. Dankzij de verkoop van fair 
trade producten krijgen kleine on-
dernemers in ontwikkelingslanden 
de kans een beter bestaan op te 
bouwen. Tijdens de braderie vierde 
de winkel in het centrum feest, on-
der andere werd een eerlijke mo-
deshow gegeven (zie foto). Een be-

zoek brengen aan de Wereldwinkel 
is komende maand profiteren van 
verrassende aanbiedingen. Wie ja-
rig is trakteert en de Wereldwinkel 
doet dit met eerlijke producten uit 
onder andere Thailand, Sri Lanka, 
Mexico, Nigeria en India. Cadeau-
tip: De Wereldwinkel heeft cadeau-
bonnen te geef van 5, 10, 15 of 25 
euro. De Wereldwinkel in de Zijd-
straat is iedere maandag open tus-
sen 13.30 en 17.00 uur, van dinsdag 
tot en met zaterdag tussen 10.00 en 
17.00 uur en op koopavond Vrijdag-
avond is de deur los tussen 19.00 en 
21.00 uur.

Renault Nieuwendijk bouwt 
nieuw pand in Lijnden
Regio - Op 13 mei heeft  Renault 
Nieuwendijk op feestelijke wijze de 
eerste paal geslagen van een nieuw 
pand op het bedrijvenpark van Lijn-
den. Bij een vrolijk zonnetje be-
steeg Kees Nieuwendijk de heima-
chine om de eerste paal de grond 
in te laten dreunen. Na afloop gin-
gen gekleurde ballonnen de lucht 
in en werd met familie en relaties 
het glas geheven. Renault Nieuwen-

dijk bouwt een nieuwe vestiging op 
bedrijvenpark Lijnden Q4, een zeer 
centraal gelegen locatie, die via de 
A9 uitstekend bereikbaar is. Op de-
ze plek zal een ultramodern pand 
verrijzen waarin ook  schadeherstel-
bedrijf A.C.K. Bouwman zijn intrek 
neemt. Hierdoor ontstaat een uniek 
samenwerkingsverband. De opleve-
ring wordt in december van dit jaar 
verwacht.
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Meidenmiddag op De Zolder!
Kudelstaart - Op woensdag 27 mei 
staat er weer een meidenactiviteit 
gepland voor tienermeiden in Ku-
delstaart en Aalsmeer. Op de Bin-
ding Zolder in de Haya van Some-
renstraat gaan de meiden heerlijk 
hun voeten slipper klaar maken! Wil 
jij mooi verzorgde voeten in je slip-
per/ballerina’s of andere open zo-
mer schoenen? Dan is deze middag 
echt iets voor jou! De meidenmid-
dag begint om 14.00 uur, duurt tot 
16.00 uur en is bedoeld voor tiener-
meiden vanaf 10 jaar. De kosten zijn 
2,50 euro. De middag gaat alleen 

door bij minimaal vijf deelneemsters. 
Lijkt het je leuk? Geef je dan op bij 
Manon en  stuur een e-mail naar 
Manon@debinding.nl met daarin je 
naam, adresgegevens, leeftijd en te-
lefoonnummer. Je ontvangt dan een 
bevestiging e-mail terug. Bellen kan 
ook, naar 0297-892091 op dinsdag 
en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
17.30 uur. Opgeven kan tot en met 
dinsdag 26 mei 17.00 uur. Voor meer 
informatie over de activiteiten vans-
Stichting de Binding kan een kijk-
je worden genomen op www.debin-
ding.nl.

Toneelvoorstelling leerlingen 
groep 4 van de Zevensprong
Rijsenhout - Na vier weken inten-
sief oefenen presenteerden de leer-
lingen van groep vier van obs De 
Zevensprong de toneelvoorstelling 
Het Sprookjesfeest. De basis van de 
voorstelling was geschreven door 
de leerkracht, en gedurende de re-
petitieperiode hebben de kinderen 
dit aangevuld met eigen teksten en 
ideeën. Op deze manier is het echt 
een stuk van de kinderen zelf ge-
worden. En dat de kinderen zich 
erg verbonden voelden met het ge-
heel bleek wel uit het enthousias-
me waarmee de scènes, dansjes en 
liedjes geoefend werden. De droom-
fee wilde een prachtige droom voor 
‘het kind’ toveren. 
Echter doordat zij struikelde werd 
alles in de droom door de war ge-
bracht. Zo verscheen daar Rood-
kapje, die niet op bezoek ging bij 
oma, maar trouwde met Ali Baba. 
En Sneeuwwitje was niet in gezel-
schap van de zeven dwergen, maar 
van zeven prinsen. Zeven ontevre-

den prinsen wel te verstaan, om-
dat zij vreselijk hard moesten wer-
ken om het beltegoed voor Sneeuw-
witje te verdienen! Er werd trou-
wens ook nog een echte line-dance 
door de prinsen neergezet. Geluk-
kig toverde de droomfee nogmaals 
en ging alles goed en alle sprook-
jesfiguren verdwenen weer in het 
grote sprookjesboek! Eind goed, al 
goed. De eerste voorstelling was ’s 
morgens voor de kinderen van de 
school. ’s Avonds was de zaal ge-
vuld met ouders. Achter de coulis-
sen stonden de acteurs en actrices 
vol spanning te wachten op de be-
gintune. Zodra het eerste kind op de 
planken stond was er van de zenu-
wen helemaal niets meer te merken. 
Vol overtuiging werd alles gespeeld, 
en was het genieten geblazen voor 
zowel het publiek als de spelers. Al-
le 24 kinderen van groep vier ver-
dienen een groot compliment voor 
het neerzetten van een fantastische 
toneelvoorstelling!

Aalsmeer - Het minivoetbaltoer-
nooi van afgelopen week heeft de 
Wegwijzer geen windeieren gelegd. 
De school uit de Hornmeer sleepte 
maar liefst drie maal de eerste prijs 
in de wacht. 
Het feest begon woensdag 13 mei 
toen de meisjes van groep 4 al hun 
wedstrijden wonnen en in de finale 
de Oosteinderschool met maar liefst 
9-2 wist te verslaan. Vrijdagavond 

werd het feest compleet toen de 
jongens èn de meisjes van groep 6 
ook de finales wisten te behalen en 
met respectievelijk 3-1 en 4-1 wis-
ten te winnen. 
De meesters, juffen en leerlingen 
van de Wegwijzer zijn trots op de-
ze kampioenen en dat lieten ze ook 
merken toen de voetballers maan-
dag met de bekers alle klassen rond 
mochten.

Wegwijzer in overwinningsroes
Verjaardag van de juf met 
excursie gevierd
Aalsmeer - De kinderen van groep 
drie en vier van de Jozefschool vier-
den de verjaardag van de juf. ‘s Mid-
dags was er een verrassing want de 
juf had geregeld dat er een excur-
sie was  naar Drukkerij Noordhoek 
in Aalsmeer. 
In de drukkerij kregen de kinde-
ren een rondleiding en de mede-
werkers lieten zien hoe alles werk-
te. De jongens en meisjes hadden 

vanuit school een mail gestuurd met 
allemaal een klein stukje tekst. De 
drukker had er voor gezorgd dat al 
deze stukjes op een groot vel ge-
drukt waren en dat ieder kind een 
poster mee naar huis kreeg.
Ook kregen de leerlingen hun zelf-
gemaakte naamkaartjes mee naar 
huis. Het was een geweldige mid-
dag die de kinderen als heel inte-
ressant hebben ervaren.

Tweede plaats jongens groep 4 
van De Graankorrel 
Kudelstaart - Basisschool De 
Graankorrel was ook dit jaar weer 
goed vertegenwoordigd tijdens het 
schoolvoetbaltoernooi bij RKAV. 
Maar liefst negen teams uit ver-
schillende groepen hadden zich in-
geschreven voor dit jaarlijks terug-
kerende spektakel. In tegenstel-
ling tot andere jaren drong er van 
de groepen 5 tot en met 8 geen en-
kel team door tot de finaleronde van 
vrijdagavond. Wel eindigden som-
mige teams hoog in hun poule, 

maar kwamen dan net een puntje 
tekort om de finales te mogen spe-
len. Uiteraard was het plezier van 
het sportief meedoen aan dit fan-
tastische toernooi het belangrijkste. 
Groep 4 werd op woensdagmiddag 
eerste in hun poule. Dat betekende 
dat zij in de grote finale ging uitma-
ken wie er dit jaar kampioen groep 
4 bij de jongens zou worden. Na een 
spannende, sportieve finale behaal-
de De Graankorrel uiteindelijk een 
fantastische tweede plaats!

Scoren tijdens schoolvoetbaltoernooi

Meiden Samen Een kampioen
Aalsmeer - Zoals ieder jaar was er 
veel animo op Samen Een om mee 
te doen aan het schoolvoetbaltoer-
nooi. Van alle teams die meededen 
wisten vier Samen Een-teams uit te 
komen op de finaleavond afgelopen 
vrijdag 15 mei. Twee meidenteams 
uit groep 8 wisten zich te plaatsen 
voor de finales. 
Alleen het tweede team van de ba-
sisschool ging vervolgens door naar 
de volgende, beslissende finaleron-

de. Na een spannende finale tegen 
de Antoniusschool werd het 1-1. Er 
moesten penalty’s worden genomen 
om een winnaar aan te wijzen. 
Uiteindelijk kwamen de meiden uit 
groep 8 van Samen Een bestaan-
de uit, Fleur, Manon, Noortje, An-
ne-Marie, Misaki, Amber, Rowan, 
Sascha en Michelle, als winnaar uit 
de bus. Uiteraard zijn de meiden su-
pertrots op hun gewonnen eerste 
prijs bokaal!

F2 VVA kampioen na een 
zinderende wedstrijd
Aalsmeer - Er was voor de F2 van 
VV Aalsmeer geen mooier slot van 
de competitie denkbaar. De laatste 
wedstrijd van het seizoen moest dit 
team wat tweede stond, het op ei-
gen veld opnemen tegen lijstaan-
voerder ASV Arsenal. Het verschil 
met de koploper was drie punten. 
Dit betekende dat Aalsmeer alleen 
bij winst kampioen kon worden. Het 
doelsaldo was namelijk in het voor-
deel van de thuisploeg. Bij een ge-
lijkspel of verlies, zou de titel naar 
Arsenal gaan. Beide ploegen wer-
den ondersteund door een fanatiek 
publiek. De wedstrijd ging echter 
zeer gelijk op met kansen voor bei-

de partijen. In de eerste helft wist 
Bram Wesseling uit een prachtig ge-
nomen vrije trap, het net te vinden. 
Ondanks een aantal spannende mo-
menten voor het doel van Matthew 
Terlouw, waarbij de bal zelfs uit een 
vrije trap van de ene naar de ande-
re paal stuiterde, bleef de minima-
le voorsprong gehandhaafd. Na het 
laatste fluitsignaal was de vreugde 
bij de spelers groot. De teleurge-
stelde tegenstander werd bedankt 
voor de sportieve wedstrijd. Volgend 
seizoen zullen de spelers van VV 
Aalsmeer de kleuren van de nieu-
we vereniging ‘Jong Aalsmeer Uni-
ted’ gaan verdedigen.

De spelers van de F2 met staand van links naar rechts: Steijn Bol, Jordi Rool-
ker, Anthonie Jansen, Bram Wesseling, Wiggert Vos, Nicole Vermue en Ties 
Geukes. Voor: Matthew Terlouw, Stijn Oosting en Finn Staps.

Dierenbezoek en poppenkast 
op geitenboerderij in het bos
Kudelstaart  - Op Hemelvaarts-
dag, donderdag 21 mei, verwacht 
de geitenboerderij in het Amster-
damse bos dierenbezoek. Anna-
bel, het ezeltje van Leontien Zethof 
van Uzepia, komt naar de boerde-
rij met zeepjes, gemaakt van geiten-
melk van de Ridammerhoeve. Anna-
bel komt niet alleen, want ook pop-
penkast De Dierenboerderij zal met 
haar bewoners aanwezig zijn. Uze-
pia uit Kudelstaart vervaardigt bad-
producten met een basis van gei-

tenmelk van geitenboerderij De Ri-
dammerhoeve. Dat geitenmelk goed 
voor de huid is, mag bekend zijn. Bij 
Uzepia worden de zeepjes samen-
gesteld uit natuurlijke producten. 
Een goede mogelijkheid om eens 
kennis te maken met deze produc-
ten, want met hemelvaartsdag geldt 
een speciale kennismakingsprijs en 
Annabel neemt wat presentjes mee 
in haar mandjes. De gratis poppen-
kast-voorstellingen zijn gepland tus-
sen 12.00 en 16.00 uur.

Aalsmeer - Afgelopen zondag is 
door een anonieme inzender van 
deze krant het voltallige bestuur van 
de juniorpramenrace gespot bij de 
proefvaart van de vijfde juniorrace. 
Het bestuur had een gps en snel-
heidsmeter aan boord om te klok-
ken hoe snel de eerste snelle pra-
men binnen zouden kunnen komen. 
Het was een heel karwei om de be-
stuursleden te herkennen aan ge-
zien ze allemaal verkleed waren met 
plaksnorren en pruiken. Ook wa-
ren er kinderen aan boord om een 
zo reëel mogelijke tijd neer te zet-
ten. Ze waren te herkennen door de 
echte Aalsmeerse praam met Penta! 
En vielen extra op doordat ze alle-
maal op de bodem van de praam za-
ten en zodra er tegenwind was gin-
gen liggen om zodoende toch een 
knappe tijd neer te zetten. De kinde-
ren moesten onderweg de opdrach-
ten doen en uiteraard de inleverop-
dracht! Het is allemaal heel geheim 
maar nu lekt dit als een olievlek uit 
over Aalsmeer. De nieuw route en 
de opdrachten zijn bekend. Indien 
je deze wilt weten kun je mailen met 
info@pramenrace.nl.
Zaterdag 13 juni om 13.00uur zal op 
het Stokkeland het startschot klin-
ken van alweer de vijfde  junior pra-

menrace. Inmiddels hebben zich 
alweer vele kinderen aangemeld 
voor dit echte Aalsmeerse spek-
takel. Maar voordat het startschot 
klinkt is er op zaterdagmiddag 6 ju-
ni van 14.00 tot 16.00uur de sport-
middag bij jachthaven Stenhuis aan 
het einde van de Uiterweg. Hier zul-
len alle teams gaan strijden om het 
beste startnummer. Ook bij slecht 
weer zal de sportdag doorgaan om-
dat Stenhuis een leegstaande bo-
tenloods beschikbaar heeft gesteld 
om de sportactiviteiten uit te kun-
nen voeren. Tevens zal foto de Boer 
weer van de partij zijn en worden de 
kinderen uiteraard verwent met de 
nodige versnaperingen. Nieuw dit 
jaar is dat de sportdag te volgen zal 
zijn via de webcam. Via de websi-
te http://www.junior.pramenrace.nl/ 
kan worden ingelogd om de deel-
nemende teams te volgen. Heeft je 
vader of moeder, opa of oma, buur-
man of buurvrouw een praam met 
Penta. En wil je met je eigen team 
meedoen met dit supersportieve ge-
zellige evenement. Meld je dan nu 
snel aan! De inschrijvingen sluiten 
eind mei. Inschrijven kan door het 
inschrijfformulier te downloaden op 
de website of door een email te stu-
ren naar arnaud@pramenrace.nl 

Geslaagde leerplichtactie 
op VMBO de Groenstrook 
Aalsmeer - Enkele weken geleden, 
op de dag van de Leerplicht, werd 
op Wellantcollege VMBO de Groen-
strook het startschot gegeven voor 
een leerplichtactie. Een actie waar-
bij het thema van de ‘dag van de 
leerplicht’ centraal stond: School? 
Bekijk het eens anders. 
De klassen uit de onderbouw gin-
gen een zgn. leerplichtstrijd met el-
kaar aan: Een maand lang zo min 
mogelijk te laat komen of ongeoor-
loofd afwezig zijn. Tijdens elke les 
werd dit bijgehouden, waarbij elke 
klas een vertegenwoordiger had die 
dit proces, naast de reguliere absen-
tencontrole, bewaakte. Regelmatig 
werd de tussenstand bekend ge-
maakt en uiteindelijk kon klas 1F de 
prijs in ontvangst nemen. Zij scoor-
den namelijk nul procent, dat bete-
kent dat niemand uit deze klas in de 
afgelopen maand te laat is gekomen 
of ongeoorloofd verzuimd heeft. De 
leerplichtambtenaar van de ge-
meente Aalsmeer, mevrouw Fahkri, 
overhandigde als prijs een waarde-
bon aan de klas. Met deze waarde-
bon mogen zij een klassenuitje or-
ganiseren. Op de vraag of ze al wis-

ten waar ze naar toe wilden, werd 
direct Walibi Flevo genoemd. Dit 
zal eerdaags gaan gebeuren, onder 
leiding van hun mentoren, de he-
ren van der Wulp en Geurts. Ook in 
de bovenbouw werd aandacht ge-
schonken aan de actie: Iedere derde 
klas kreeg de leerplichtambtenaar 
op bezoek in een les. Zij heeft on-
der andere de functie van een leer-
plichtambtenaar en de leerplicht-
wet toegelicht. Tevens is de Groen-
strook begonnen met een spreek-
uur van de leerplichtambtenaar. De 
school nodigt in overleg met me-
vrouw Fahkri leerlingen uit die in 
een gesprek met haar en de zorgco-
ordinator van de school, afspraken 
maken om (dreigend) schoolver-
zuim onder controle te houden. Op 
deze manier kan er vroegtijdig uit-
val van leerlingen voorkomen wor-
den. Wellantcollege vmbo de Groen-
strook Aalsmeer verzorgt vmbo en 
Lwoo onderwijs in een groene leer-
omgeving en is gevestigd aan de 
Jac. P. Thijsselaan 18. Telefonische 
informatie is te verkrijgen via tele-
foonnummer 0297-384949 of via de 
website: www.wellant.nl.

Organisatie junior pramenrace 
gespot bij proefvaart!


